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»ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ )و ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎزم

ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ھﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻋﺪهای ﺑﺮوﻧﺪ )و در ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ(ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم و
ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ )ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ارﺷﺎدﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ و( آﻧﺎن را )از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر( ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ )ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻋﻘﺎب و ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ و
از ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﺿﻼﻟﺖ( ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ً
»ﻣﻦ ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ﺧ�ا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻰﻓ اﺪﻟﻳﻦ ،واﻧﻤﺎ اﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ واﷲ ﻳﻌﻄﻰ«» .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮای او ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺨﻮاھﺪ ،او را در ﮐﺎر دﯾﻦ ،داﻧﺎ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و راه رﺷﺪ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ را ﺑﻪ وی اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻗﺴﻤﺖﮐﻨﻨﺪه )ی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﯿﺐ و اﺳﺘﻌﺪاد ھﺮ ﯾﻚ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﻨﺪه و دھﻨﺪهی داﻧﺎﯾﯽ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ اﺳﺖ) .و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﻓﻘﺎھﺖ را ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ

و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽدھﺪ(«.
]اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ[.
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س] :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم[ »ﻧﮑﺎح« در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ُ
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ّ
ﻟﺬت ﺑﺮدن ،ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی ،ﮐﺎﻣﺮواﯾﯽ و اﻧﺘﻔﺎع( وارد ﻣﯽﮔﺮدد .و » ِﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻪ« ،ﻋﺒﺎرت از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮد ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از زن را ﺑﺎ ﺟﻤﺎع )آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ( ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﺑﻮﺳﯿﺪن
دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ازدواج :ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و
رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﻣﺒﺎح ﻣﯽﮔﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ْ َۡ
ََ
ُ ۡ َ َّ
ٱل�ٰل ِ ِ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٓ ُ ۡ
حوا ٱ� َ� ٰ َ ٰ
� مِن�م و
ح� مِن عِبادِ�م �ما�ِ�م] ﴾...اﻟﻨﻮر:
�
ن
﴿وأ ِ
.[۳۲

»ﻣﺮدان و زﻧﺎن ّ
ﻣﺠﺮد ﺧﻮد را و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ازدواج ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪی
ِ

ﻧﻔﻘﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ازدواج ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درآورﯾﺪ«.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
َّ ُ ْ َ
َ
ُ
َ
ُ
ۡ َ َ َ ُ
﴿ َوم ِۡن َءا�ٰتِهِ ٓۦ أن خل َق ل�م ّم ِۡن أنفسِ� ۡم أ ۡز َ� ٰ ٗجا ل ِت ۡسك ُن ٓوا إ ِ ۡ� َها َو َج َعل
َ ۡ َ ُ َّ َّ ٗ
بين�م م َودة] ﴾...اﻟﺮوم.[۲۱ :

ّ
»و ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی دال ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺗﺎن،
ھﻤﺴﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ،در ﭘﺮﺗﻮ ﺟﺎذﺑﻪ و ﮐﺸﺶ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﺎراﻣﯿﺪ و
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﻣﮫﺮ و ّ
ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺪاﺧﺖ«.

ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج آن را دارﻧﺪ و ﻧﮕﺮان
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ازدواج
دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻨﺎه را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ازدواج ﯾﮑﯽ از
ّ
ﻣﺆﮐﺪﺗﺮﯾﻦ ّ
ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٗ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ ُ ّ َّ ٗ
﴿ َولقد أرسلنا ُرس� مِن �بل ِك َوجعلنا لهم أز�ٰجا َوذرِ�ة ۚ ﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[۳۸ :
»و ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن دادهاﯾﻢ«.
و ﺗﺮک ازدواج ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

٣

»ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻋﺒﺎدت او ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﺶ آ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،اﻧﮕﺎر آن را ﮐﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮐﺠﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﮐﺠﺎ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪهی او را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﺎل را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم و اﻓﻄﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢّ .
ﺳﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ از زﻧﺎن ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺗﺎ اﺑﺪ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ؟ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ از
ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و از ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺗﻘﻮاﺗﺮم؛ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮم و اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ و ﺑﺎ زﻧﺎن ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﭘﺲ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﺪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ«)ﺑﺨﺎری(.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ازدواج دارد و ﺑﺎ ﺗﺮک آن از ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ
ازدواج ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن زﻧﺎ و ھﺮ آن ﭼﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﻣﻪی آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ؛
ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺮس ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از
ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد ،ازدواج ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ازدواج رﻏﺒﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ای ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻮاﻧﺎن! ھﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ازدواج را دارد ازدواج ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ازدواج
ﺑﮫﺘﺮ ﭼﺸﻢ را از ﺣﺮام ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺮﻣﮕﺎه را از ﺣﺮام ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا روزه ،ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ او را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ زﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای
ﺻﻔﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱دﯾﻨﺪار ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ازدواج اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺎل و داراﯾﯽ ،اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و
دﯾﺎﻧﺖ؛ ﭘﺲ زن دﯾﻨﺪار را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ،دﺳﺖھﺎﯾﺖ ﺧﺎکآﻟﻮد ﺷﻮد« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
 .۲دوﺷﯿﺰه و ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻮه ،ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻮﯾﺪ:

٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮدم؛ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم؛ ﻓﺮﻣﻮد
ای ﺟﺎﺑﺮ! آﯾﺎ ازدواج ﮐﺮدهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :دوﺷﯿﺰه ﯾﺎ ﺑﯿﻮه؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﻮه .ﻓﺮﻣﻮد:
ﭼﺮا ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ازدواج ﻧﮑﺮدی ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﻣﻦ ﭼﻨﺪ
ﺧﻮاھﺮ دارم و ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺷﯿﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ّ
ﺳﻦ ﮐﻢ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و آﻧﺎن ﺟﺪاﯾﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻃﻮر! زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ،ﻣﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﺑﺮای
ازدواج اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ دﯾﻨﺪار را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ؛ دﺳﺖھﺎﯾﺖ ﺧﺎکآﻟﻮد ﺷﻮد«.
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 .۳زﯾﺎد ﺑﭽﻪزا ﺑﺎﺷﺪ :اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺎ زﻧﺎن ّ
ﻣﺤﺒﺖﮔﺮ
و ﺑﭽﻪزا ازدواج ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖھﺎ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﯾﯽ.
و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﺣﻖ دارد زﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ
ّ
وﻟﯽ زن ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ازدواج او اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﺰﻧﯽ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ از دﯾﻦ و اﺧﻼﻗﺶ راﺿﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ،دﺧﺘﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ازدواج او درآورﯾﺪ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ،در زﻣﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﺑﺰرﮔﯽ روی ﺧﻮاھﺪ داد «.ﺗﺮﻣﺬی.
و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮش را ﺑﻪ اھﻞ ﺧﯿﺮ و اﻧﺴﺎنھﺎی
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺻﺎﻟﺢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪی ﺳﮫﻤﯽ س  ،ھﻤﺴﺮ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ل در ﻣﺪﯾﻨﻪ
وﻓﺎت ﮐﺮد و ﺣﻔﺼﻪ ل ﺑﯿﻮه ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س
رﻓﺘﻢ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ازدواج ﺣﻔﺼﻪ ل را ﺑﻪ او دادم .ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :درﺑﺎرهی آن ﻓﮑﺮ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪم؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﻌﻼ
ازدواج ﻧﮑﻨﻢ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س را دﯾﺪم و ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ ﺣﻔﺼﻪ
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ س را ﺑﻪ ازدواج ﺗﻮ درﻣﯽآورم .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ھﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺪاد .از اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم ﺗﺎ از ﻋﺜﻤﺎن س  .ﭼﻨﺪ ﺷﺒﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از او ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺣﻔﺼﻪ ل را ﺑﻪ ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
درآوردم .ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺮا دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ازدواج ﺑﺎ
ﺣﻔﺼﻪ ل از ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪهای؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺧﻄﺎب ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
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اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎ را رد ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی ﺣﻔﺼﻪ ل
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ راز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻓﺎش ﮐﻨﻢ؛ و اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از او
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻦ آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدم« .ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﯾﯽ.
و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﻤﺖھﺎی ازدواج ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﻘﺎء و اداﻣﻪی ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن.
 .۲ﻧﯿﺎز و اﺣﺘﯿﺎج ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ زن و ﻣﺮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺮاﺋﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زن و ﻣﺮد ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان.
 .۳ھﻤﮑﺎری و ادای
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در
 .۴ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق و ادای
اﺻﻞ »آراﻣﺶ ،دوﺳﺘﯽ و دﻟﺴﻮزی« .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن »ﺳﮑﻮﻧﺖ،
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺳﻪ ِ
ّ
ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ« .و[.
ّ
ﻋﻠﺖ ﻧﮑﺎح و ازدواج را ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی »از روی ﻗﺼﺪ« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺪ؟
س :ﺑﻪ ﭼﻪ
ج] :ﻣﺎ از آن ﺟﮫﺖ ﻧﮑﺎح را ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی »از روی ﻗﺼﺪ« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ؛[ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ » ِﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻪ« )دارا ﺑﻮدن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از زن( ،در ﺿﻤﻦ » ِﻣﻠﮏ
ّ
رﻗﺒﻪ« )ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪن ﮐﻨﯿﺰ( ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ،ﮐﻨﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮد.
س :ازدواج ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ازدواج ﺑﺎ »اﯾﺠﺎب« و »ﻗﺒﻮل« ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ھﻢ »اﯾﺠﺎب« و ھﻢ
»ﻗﺒﻮل« ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﺿﯽ )ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ
زن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺗﻮ درآوردم« و ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم« .و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
»اﯾﺠﺎب« و »ﻗﺒﻮل« ﺑﻪ »زﻣﺎن ﻣﺎﺿﯽ« )ﮔﺬﺷﺘﻪ( ،و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ زﻣﺎن »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ« )آﯾﻨﺪه(
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﻼن زن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ازدواﺟﻢ درآور«؛ و ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آن زن را ﺑﻪ ازدواج ﺗﻮ درآوردم«.
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺟﻤﻠﻪی »ﻓﻼن زن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواﺟﻢ درآور« ،ﺻﯿﻐﻪی اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و روﺷﻨﮕﺮ زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ،ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ازدواج ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد:
ّ
ﻃﺮف ﻋﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﮑﺎح.
 .۱ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ »ﻧﮑﺎح و ﺗﺰو ج« از ﺟﺎﻧﺐ ھﺮ دو ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۲ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪِ » :اﻧﮑﺎح« )ﺑﻪ ﻧﮑﺎح درآوردن(» ،ﺗﺰوﯾﺞ« )ﺑﻪ ازدواج درآوردن(،
»ﺗﻤﻠﯿﮏ«» ،ھﺒﻪ« و »ﺻﺪﻗﻪ« از ﺟﺎﻧﺐ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن
ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ» ،ﻗﺒﻮﻟﯽ« از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﻼن زن را ﺑﺮای ﺗﻮ اﺟﺎره
دادم«؛ ﯾﺎ »ﻓﻼن زن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ دادم«؛ ﯾﺎ »ﻓﻼن زن را ﺑﺮای ﺗﻮ روا داﻧﺴﺘﻢ«؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ )اﺟﺎره ،ﻋﺎرﯾﻪ و رواﺳﺎﺧﺘﻦ( ،ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﻧﮑﺎح ،ﻋﻼوه از »اﯾﺠﺎب« و »ﻗﺒﻮل« ﺷﺮﻃﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ در
ﻧﮑﺎح وﺟﻮد دارد؟
ﺷﺎھﺪ آزاد ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ و
ج :آری؛ ﺑﺮای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﻧﮑﺎح ،ﺣﻀﻮر دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد
ِ
ﺷﺎھﺪ آزاد ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ]در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن
ِ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ[ ،ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪان» ،اﯾﺠﺎب« و »ﻗﺒﻮل« را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ
َ
ﺷﺎھﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو
ﺷﺎھﺪ ﮐﺮ ،ﯾﺎ دو
ﺣﻀﻮر دو
ِ
ِ
ﺷﺎھﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ وﻟﯽ ﺷﻨﻮا ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد] .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻧﮑﺎح ،وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ
ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ:

وﻟﯽ زن ،ﭘﺪر او ﯾﺎ ّ
ّ
وﺻﯽ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪری او و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺪون ّ
وﻟﯽ ،ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد« .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ّ
وﻟﯽ او ،ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ
رأی و ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهای از ﺧﺎﻧﻮادهی او ،و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ،ﻧﮑﺎح ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺄ.
و در ﻣﻮرد ّ
وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﺸﻮد؛ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ّ .۱
اھﻠﯿ ِﺖ وﻻﯾﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ و رﺷﯿﺪ و آزاد
ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﭘﺪر ،ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ دادن دﺧﺘﺮش ،از او اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ ،از او
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را اﻋﻼن ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
 .۳ﺑﺎ وﺟﻮد ّ
وﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ،وﻟﯽّ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :وﻻﯾﺖ ﺑﺮادر
ِ
ِ
ﭘﺪری زن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﭘﺪر و ﻣﺎدری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد اﺟﺎزه داد او را ﺷﻮھﺮ ﺑﺪھﻨﺪ،
 .۴ھﺮ ﮔﺎه زن ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از
ِ
و اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺪون اﻃﻼع از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ او را ﺷﻮھﺮ دادﻧﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﻧﮑﺎح آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ زودﺗﺮ ﺑﻮده ،ﺻﺤﯿﺢ و ّ
دوﻣﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ،
و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﺮ دو ﺑﺎﻃﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.
ب( دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ:

ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ،ﺣﻀﻮر دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد
ِ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
ََۡ ُ ََ ۡ َ ۡ ّ ُ
ي عد ٖل مِن� ۡم﴾ ]اﻟﻄﻼق» .[۲ :و دو ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﮔﻮاه
﴿وأش ِهدوا ذو
ﮐﻨﯿﺪ« .و اﯾﻦ آﯾﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﻼق و رﺟﻌﺖ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺎح ھﻢ ﺑﺮ آن دو
ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ّ
وﻟﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ،ﻧﮑﺎح
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﺑﯿﮫﻘﯽ و دارﻗﻄﻨﯽ.
و اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۲ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن
ﮐﺒﯿﺮه دوری ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت
آدمھﺎی زﻧﺎﮐﺎر ،ﺷﺮابﺧﻮار و رﺑﺎﺧﻮار ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .
 .۳ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺷﮫﻮد ،ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ج( ﺻﯿﻐﻪی ﻋﻘﺪ:

ﺷﺮط ﺳﻮم از ﺷﺮاﺋﻂ ازدواج ،ﺻﯿﻐﻪی ﻋﻘﺪ اﺳﺖ .ﺻﯿﻐﻪی ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻟﯽ اوّ ،
ﭘﺲ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﯾﺎ وﮐﯿﻠﺶ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ زن و ﯾﺎ ّ
وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺗﻮ درآوردم ﯾﺎ او را ھﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﻗﺮار دادم .و ﻣﺮد ﯾﺎ وﮐﯿﻞ او ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﻧﮑﺎح و ازدواج ﺑﺎ او را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ.
د( َﻣ ّ
ﮫﺮﯾﻪ:

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮاﺋﻂ ﻧﮑﺎح »ﻣﮫﺮ ّﯾﻪ« اﺳﺖّ » .
ﻣﮫﺮﯾﻪ« ﯾﺎ »ﺻﺪاق« :ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺷﻮھﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ھﻤﺴﺮی ّ
ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل

٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

َ َ ُ ْ ّ َ ٓ َ َ ُ َ ٰ َّ ِ ۡ
�لَ ٗة ۚ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۴ :ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞّ ،
ﻣﮫﺮﯾﻪی زﻧﺎن را
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وءاتوا ٱلنِساء صد�ت ِ ِهن

ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﺪھﯿﺪ«؛

ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺎ
و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ّ
ﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ،زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪی آﻧﺎن ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﺸﮑﺎۀ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ[.
ﺷﺎھﺪان ﻏﯿﺮﻋﺎدل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »اﯾﺠﺎب« )و »ﻗﺒﻮل«( در ﺣﻀﻮر
ِ
آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺷﺎھﺪان ﻏﯿﺮﻋﺎدل ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن
ج :آری؛ ﻧﮑﺎح در ﺣﻀﻮر
ِ
ازدواج ،ﻋﺎدل ﺑﻮدن ﺷﺎھﺪان ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »اﯾﺠﺎب« و »ﻗﺒﻮل« در ﺣﻀﻮر دو ﻣﺮد ﺷﺎھﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ً
ﺣﺪ ﻗﺬف« ّ
)ﻗﺒﻼ( ﺑﺮ ھﺮ دو » ّ
زﻧﺎن ﻋﻔﯿﻒ و
و
ﻣﺮدان
ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﻦ
اﻓﺘﺮا
و
ﺗﮫﻤﺖ
)ﺣﺪ
ِ
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ( ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻋﻘﺪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﻧﮑﺎح در ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ ﺟﺎری ﺷﺪه ،ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ ١
ّ
ﺷﺎھﺪ ذﻣﯽ ازدواج ﮐﺮد؛
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﯽ ذﻣﯽ  ،در ﺣﻀﻮر دو
ِ
آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ﻧﮑﺎح ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زن ّ
ذﻣﯽ ،آن
ھﻢ در ﺣﻀﻮر دو ﺷﺎھﺪ ّ
ذﻣﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت  -از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ِ
 - /ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺷﺎھﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ھﺴﺘﻨﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ِ
ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﻣﺮد و زن درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
ِ
ّ
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ،ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ و اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و ﻣﻘﺪﻣﺎت آن
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،درﺑﺎرهی ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آنھﺎ
ازدواج ﮐﻨﺪّ ،
ﺣﺪ و ﻣﺮزی وﺟﻮد دارد؟
ّ -١
ذﻣﯽ :ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪانھﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازد] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

٩

ج :آری؛ درﺑﺎرهی ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ازدواج ﮐﻨﺪّ ،
ﺣﺪ و ﻣﺮزی
زن آزاد ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
وﺟﻮد دارد؛ و ﻣﺮد آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ِ
ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎر زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
و ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آن ﭼﮫﺎر زن را ﻃﻼق داد و ﻋﺪهاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن
ﭼﮫﺎر زن وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ.
و ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو زن ازدواج ﮐﻨﺪ؛ و زن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰ از ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ وی در ﻋﻘﺪ ازدواﺟﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش او را ﻃﻼق دھﺪ ﯾﺎ ﺷﻮھﺮش وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ّ
ﻋﺪهی زن ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا
ﺑﺮای زن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ وﻗﺖ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮای ﻣﺮد آزاد ،ازدواج ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎر زن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ َۡ َٰ َُ َ
َ
�حوا ما طاب ل�م مِن ٱلنِساءِ مث
� َوث�ٰث َو ُر� ٰ َع﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳ :
﴿فٱن ِ
»ﭘﺲ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼﻟﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ

ازدواج ﮐﻨﯿﺪ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻏﯿﻼن ﺑﻦ ﺳﻠﻤﮥ ﮐﻪ زﻣﺎن اﺳﻼم آوردﻧﺶ ده زن داﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﮫﺎر زن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دار و ﺑﻘﯿﻪ را رھﺎ ﮐﻦ« .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺎرث س رواﯾﺖ اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردم ،ھﺸﺖ زن داﺷﺘﻢ .ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻢ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﮫﺎر زن را از ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ« .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ،ﺑﺎ دو زن ازدواج ﻧﻤﻮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن
دو زن ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ازدواج وی ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﺑﻮده ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ازدواج ﺑﺎ دﯾﮕﺮی )ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﺒﻮده( ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ّ
زﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﺮد ﺑﺎ وی ﺣﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ .١

 -١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺜﻞ آن دو ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﮫﺮ ِ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ِ
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س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ درآورد ﺑﻪ ﺷﺮط آن
ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ازدواج او درآورد؛ و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ازدواج را
ﻋﻮض دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دادﻧﺪ )ﻧﮑﺎح ﺷﻐﺎر( ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ دو ازدواج درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو زن» ،ﻣﮫﺮ
ّ
ﻣﺜﻞ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ :ﻋﺒﺎرت از ﻣﮫﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﻣﮫﺮﯾﻪی اﻣﺜﺎل
ّ
دﺧﺘﺮ از ﻗﺒﯿﻞ :ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی او ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ زن از
روی ﻣﮫﺮﯾﻪی زﻧﯽ ھﻢ ﺷﺄن او از اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪریاش از ﻗﺒﯿﻞ :ﺧﻮاھﺮ ،دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﻮ و ...ﺑﻪ زن داده ﺷﻮد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از او درﺑﺎرهی ازدواج ،او را ﺑﻪ
ازدواج داد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﺟﺎزه )ی زن ﯾﺎ ﻣﺮد( اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺪﯾﻦ
ازدواج ﺗﻦ دادﻧﺪ و آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را رد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ازدواج
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .و در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازدواج،
»ﻧﮑﺎح ﻓﻀﻮﻟﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
س» :ﻧﮑﺎح ﻣﺆﻗﺖ«  ١و »ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ«  ٢ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ج :ھﺮ دو ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ] .ازدواج در اﺳﻼم ،ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک داﯾﻢ ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ّﻧﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ِ
ّﻧﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﮑﺎری ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ روﺣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻧﮑﺎح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و آراﻣﺶ ،روح ،ﻋﺸﻖ ،ﻋﻼﻗﻪ و
ﻣﺤﺒﺖ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻘﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ در ﺟﮫﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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َوحفدة] ﴾...اﻟﻨﺤﻞ.[۷۲ :
»ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺴﺮان ﺷﻤﺎ را از ﻧﻮع ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار داده و از اﯾﻦ ھﻤﺴﺮان ،ﻓﺮزﻧﺪان و

ﻧﻮادهھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
 -١ﻣﺜﻞ آن ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﺣﻀﻮر دو ﺷﺎھﺪ ،زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ازدواج ﮐﻨﺪ.
 -٢ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ زﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻼن اﻧﺪازه ﻣﺎل ﺗﺎ
ﻓﻼن ﻣﺪت ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮﯾﺶ  -ﺑﺮای ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی و اﻧﺘﻔﺎع  -درآوردم.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

١١

ّ
ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارﺗﺒﺎط ﻣﺮد ﺑﺎ زن در ّ
ﻣﺪت زﻣﺎن ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ
اﻣﺎ ﻧﮑﺎح
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮت ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎری را ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ درﺑﺮ ﻧﺪارد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ و در دلھﺎ رﺳﻮخ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ّ
اﺟﺎزهی ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ را در ﺳﻔﺮ و ﻏﺰوات ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دادّ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ آن را
ﺣﺮام ﻧﻤﻮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺟﺎزهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻣﺒﺎح ﻧﻤﻮدن آن ﻣﺘﻌﻪ در اواﯾﻞ اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ دورهی اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ،و زﻧﺎ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ زﯾﺎد و ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آﻣﺪ و از ﻣﺮدم
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺰا و ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،دوری از زﻧﺎﻧﺸﺎن
ّ ً
ﺑﺮای آنھﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮاد ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒاﻻﯾﻤﺎن،
ھﺮ دو وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒاﻻﯾﻤﺎن دﭼﺎر زﻧﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه و ﺷﻨﯿﻊﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﺧﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ھﻤﺴﺮاﻧﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :آﯾﺎ ﺧﻮد را اﺧﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎ
ّ
را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و اﺟﺎزه داد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪن ﻟﺒﺎس،
ﻧﮑﺎح ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ« .ﻧﺠﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
ﭘﺲ اﺑﺎﺣﻪی ﻣﺘﻌﻪ در اواﯾﻞ اﺳﻼم ،رﺧﺼﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ھﺮ دو
ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
دﺳﺘﻪی ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒاﻻﯾﻤﺎن و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ِ
ِ
ّ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اھﺪاف ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻋﻔﺖ ،آراﻣﺶ ،دوام ﻧﺴﻞ ،ﻣﮫﺮ و
ّ
ﻣﺤﺒﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮهی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب و رﺑﺎ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ رواج و
ّ
ﺗﺴﻠﻂ زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ اﺑﺘﺪا در
ّ
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و ﻧﺎﭼﺎری اﺟﺎزه داد ﮐﻪ از ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﮑﺎح را ﺣﺮام ﻧﻤﻮد.
ﻋﻠﯽ س و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺘﻌﻪ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
رواﯾﺎت را ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد آورده و از ﺳﺒﺮهی ﺟﮫﻨﯽ س ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﮐﻪ
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ّ
ﺳﺒﺮه س در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮد«.
ّ
ان اﷲ ّ
ﺣﺮم ذﻟﮏ
رواﯾﺎت ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺒﺮهی ﺟﮫﻨﯽ س ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :و
در ﯾﮑﯽ از
ِ
ّ
اﻰﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«؛ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
ﺟﻤﯿﻊ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺮام
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻧﮑﺎح ﻣﺆﻗﺖ و ﻣﺘﻌﻪ ،ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﻄﻌﯽ و در
ِ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﺘﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﺎح ﻣﺤﺎرم اﺳﺖ و در ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻧﮑﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮام اﺑﺪی درآﻣﺪ[.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی )رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖ( در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن

س :اﮔﺮ ﻣﺮدی دارای دو زن ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ )در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار( ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
و ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی در ﺑﯿﻦ
آﻧﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮی را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﯿﻦ و آوﯾﺰهی ﮔﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ.
]ﺧﺎﻧﻮاده ،رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺻﻼح ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد
و اﮔﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدد ،ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﺬا اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮده و
ﺑﺮ زن و ﻣﺮد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﻌﺎدت آنھﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﻼم ،ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ﺣﻘﻮﻗﯽ را واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آنھﺎ،
اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﺷﻮھﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و از ﮐﻮﺗﺎھﯽھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق زن ﺑﺮ ﻣﺮد:

ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﺮ او دارد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ ۡ ُ َّ
ۡ
َ
ۡ
َ ۡ
وف﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۸ :
﴿ َوله َّن مِثل ٱ�ِي علي ِه َّن ب ِٱل َمع ُر ِ �
»و ﺑﺮای ھﻤﺴﺮان ،ﺣﻘﻮق و واﺟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮھﺮان ادا ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
آﻧﺎن ،ﺣﻘﻮق و واﺟﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮان ادا ﺑﮑﻨﻨﺪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ«.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻘﯽ دارﯾﺪ«) .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ ُ ُ
ۡ ۡ
وف﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۹ :و ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ«.
﴿و� ِ
�وه َّن بِٱل َمع ُر ِ �
و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﻮب ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻏﺬا ﺧﻮرد ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﻏﺬا ﺑﺪھﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻟﺒﺎس ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﺮای او ھﻢ ﻟﺒﺎس ﺑﺨﺮد و اﮔﺮ زن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او را ﮐﺮد ،ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ زﻧﺎن ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮده او را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ او را ﺑﻪ روﺷﯽ
ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﺪون ﻓﺤﺶ و دﺷﻨﺎم و ﺣﺮف زﺷﺖ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮد ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد را از او ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت او را ﺑﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از زدن ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت
و ﺿﺮﺑﻪی ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
 .۲از ﺣﻘﻮق زن ﺑﺮ ﻣﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اذﯾﺖ و آزار او ﺻﺒﺮ ﮐﺮده و از
اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ درﮔﺬرد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ھﯿﭻ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﯿﻨﻪی زن
ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﻪ دل ﺑﮕﯿﺮد؛ ﭼﻮن اﮔﺮ رﻓﺘﺎری از او ﻧﭙﺴﻨﺪد ،رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮی را از او
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد«).ﻣﺴﻠﻢ(
ََ
 .۳ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺮف او را ﻟﮑﻪدار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻮس او را
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ او ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و او را از ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و
ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
آراﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و اﺧﺘﻼط ﺑﺎ
ِ
ّ
 .۴ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻔﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ از او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و
دﯾﻨﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﺠﺎ ِل ﺧﺎرج ﺷﺪن از اواﻣﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و
روﯾﮕﺮداﻧﯽ از ﺣﻖ را ﺑﻪ او ﻧﺪھﺪ؛ ﭼﻮن او ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل زن اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ
دارد از او ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ را ﺑﻪ او ﯾﺎد دھﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
 .۵ﺣﻖ دﯾﮕﺮ زن ﺑﺮ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دھﺪ ﺗﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ؛ ﭼﻮن ﻧﯿﺎز زن ﺑﻪ اﺻﻼح دﯾﻦ و ﺗﺰﮐﯿﻪی
روح ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﺎز او ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۶ﺣﻖ دﯾﮕﺮ زن ﺑﺮ ﻣﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ دﯾﻦ ﺧﺪا و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺑﺮ
َّ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ
َُۡ ۡ َ ۡ َ َ
� عل ۡي َهاۖ﴾
ﻧﻤﺎزھﺎ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأمر أهلك ب ِٱلصلوة ِ وٱصط ِ
]ﻃﻪ» .[۱۳۲ :اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز دﺳﺘﻮر ﺑﺪه و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﻪی
آن ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎش«.
 .۷ﺣﻖ دﯾﮕﺮ زن ﺑﺮ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه دھﺪ از
ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﯾﺎ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮود ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎدر و ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ و او را از آراﯾﺶ و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺧﻮش در
ھﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدان و دﺳﺖ دادن ﺑﺎ آﻧﺎن
و  ...ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
 .۸ﺣﻖ دﯾﮕﺮ زن ﺑﺮ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎش ﮐﺮدن اﺳﺮار و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻋﯿﻮب او
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد اﻣﯿﻦ ،ﻣﺪاﻓﻊ و ﺣﺎﻣﯽ زن اﺳﺖ .و از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ
اﺳﺮار ،اﺳﺮار زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
 .۹ﺣﻖ دﯾﮕﺮ زن ﺑﺮ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج  ،در ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ً
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق زن ﺑﺮ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺸﺎء ،ﻓﻮرا ﻧﺰد او
.۱۰
ﺑﺮﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﺷﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﻮد؛
ِ
ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ وﺳﻮﺳﻪ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در دل زن ﻧﮕﺮدد ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب او ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ،دور از ھﻤﺴﺮش ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻧﮑﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق زن ﺑﺮ ﻣﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ھﻮیاش  -اﮔﺮ
.۱۱
ھﻮی داﺷﺖ  -در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﺐﮔﺬراﻧﯽ در
ﺑﺴﺘﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﺸﻮد؛
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دو زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ ﮐﺞ اﺳﺖ) «.اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی
و ﻧﺴﺎﯾﯽ(.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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ﺣﻘﻮق ﻣﺮد ﺑﺮ زن:

ﺣﻖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ؛ و زن ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ھﻮﺷﯿﺎر زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ را
ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل او ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺰرگ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺣﻖ ﺷﻮھﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ادا ﮐﻨﺪ و
در اﻃﺎﻋﺖ از او ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭘﺎرهای از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن دارﻧﺪ،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱زن ﻻزم اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش را ﻧﺪارد ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮاﯾﺶ دارای ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ ،از ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۲ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش ﺑﯿﺎراﯾﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ در روﯾﺶ ﺑﺨﻨﺪد و
ﻋﺒﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮدش را ﻃﻮری ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش از او ﺑﺪش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ،زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ
را ﺧﻮﺷﺤﺎل و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺎب ﺗﻮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺧﻮد و ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ) «.ﻃﺒﺮاﻧﯽ(.
ََ
 .۳ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮد را ﺣﻔﻆ و از ﺷﺮف ﺧﻮد ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ و از ﻣﺎل
و ﻓﺮزﻧﺪان و دﯾﮕﺮ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﻣﻨﺰل ھﻤﺴﺮش ،ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۴ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ ھﻤﺴﺮش آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮش
ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮد ﺑﺮ زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮش ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ راه ﻧﺪھﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻧﺎﻧﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻮﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن راه
ﻧﺪھﻨﺪ) «.ﺗﺮﻣﺬی(
 .۶ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ از داراﯾﯽ ﺷﻮھﺮش ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون
اﺟﺎزهی او ،آن را ﺻﺮف ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺎل ﺷﻮھﺮش
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ او اﺟﺎزه دھﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺣﺘﯽ ﻏﺬا؟
ﻓﺮﻣﻮد :آن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮاﻟﻤﺎن اﺳﺖ)«.ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود(
 .۷ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺷﻮھﺮش ،روزهی ّ
ﺳﻨﺖ و ﻧﻔﻞ
ﻧﮕﯿﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دھﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۸ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ از او ﻧﺨﻮاھﺪ.
 .۹ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر
ﺷﻮھﺮش ،از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد و ﺑﺮ آنھﺎ دﻋﺎی ﺷﺮ ﻧﮑﻨﺪ و آنھﺎ را
دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻮھﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او
.۱۰
ﺧﻮشﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﻮھﺮش ﺑﺪی ﮐﻨﺪ
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۱۱ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺷﻮھﺮش او را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮدش
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻮرزد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮔﺎه ﻣﺮد از ھﻤﺴﺮش ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ در ﺑﺴﺘﺮش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ھﻤﺴﺮش اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ و ﺷﻮھﺮش از او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ او را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«) .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.
 .۱۲ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .از
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺮاری ﮐﻪ زﻧﺎن در ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ آن ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
آن را ﻓﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺮار ﺑﺴﺘﺮ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۱۳ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺪاوم و ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﺣﺮﯾﺺ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽﻣﻮرد از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ،از ﺷﻮھﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮی ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮ او ﺣﺮام اﺳﺖ«.
)ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(.
و در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻖاﻧﺪ«.
)ﺗﺮﻣﺬی(
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدان و ﺣﻘﻮق و واﺟﺒﺎت ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن؛ ﭘﺲ در ادای اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق و واﺟﺒﺎت ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ،اﺳﺒﺎب
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ آراﻣﺶ و ّ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺷﻮھﺮاﻧﺘﺎن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ِ

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

١٧

ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ،در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ آنھﺎ درﯾﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک آنھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ[.
س :رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف در »ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن« ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ج :رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ در »ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن« در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺒﻠﻮر
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ،ﺷﺐھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل-:
ﺷﺒﯽ را ،در ﻧﺰد ﯾﮏ زن و ﺷﺐ دﯾﮕﺮ را ،در ﻧﺰد زن دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺎﻧﺶ ،ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و آﯾﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﻣﺴﺎوات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن »ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن« ،ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﺷﺐ
در ﻧﺰد او واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺎن ،ﺑﺎ او
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺎط و اﻧﺮژی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺎط و اﻧﺮژی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :آﯾﺎ در »ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن« ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن »دوﺷﯿﺰه« )ﺑﺎﮐﺮه( و
»ﺑﯿﻮه« ،ﯾﺎ زن ﻗﺪﯾﻤﯽ و زن ﺟﺪﯾﺪ )ﻧﻮﻋﺮوس( ،وﺟﻮد دارد؟
ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﯿﺎن دوﺷﯿﺰه و ﺑﯿﻮه ،و زن ﻗﺪﯾﻤﯽ و زن ﺟﺪﯾﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ دو زن ،دوﺷﯿﺰه ﯾﺎ ﺑﯿﻮه ،و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ دوﺷﯿﺰه و دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﻮه ،و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺟﺪﯾﺪ )ﻧﻮﻋﺮوس( و دﯾﮕﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن »ﻗﺴﻤﺖ و ﻧﻮﺑﺖ« ،ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ،دارای دو زن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ،آزاد و دﯾﮕﺮی ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ »ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی در ﻣﯿﺎن آنھﺎ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺖ در ﻣﯿﺎن آن دو زن ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر
ّ
ﮐﻪ دو ﺷﺐ ،ﺑﻪ زن آزاد و ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن »ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن« در ﻣﻮرد »ﻣﺴﺎﻓﺮت« ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ّ
ج :ھﺮﮔﺎه ﻣﺮد ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد ،زﻧﺎن ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ در »ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖﺑﻨﺪی«در
ﻣﺴﺎﻓﺮت را ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮود؛ وﻟﯽ

١٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﺠﻮﯾﯽ از زﻧﺎن ،ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد ،او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺒﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ راﺿﯽ ﺷﺪ و آن را ﺑﻪ
ھﻮی ﺧﻮد داد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﻖ زن )ﻧﻮﺑﺖ و ﻗﺴﻤﺖ وی( ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ

س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ج :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻧﺴﺐ« ،ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ.
 .۲زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »رﺿﺎع« )ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ( ،ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ.
 .۳زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻣﺼﺎھﺮه« )ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج( ،ﻧﮑﺎح ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام
اﺳﺖ.
 .۴زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺟﻤﻊ« )ﺟﻤﻊ دو ﺧﻮاھﺮ؛ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ ﯾﺎ زن و
ﺧﺎﻟﻪ( ،ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ.
ّ
 .۵زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان در آنھﺎ ،ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام
اﺳﺖ.
 .۶زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ،ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ.
س :ﭼﻪ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻧﺴﺐ« ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ »ﻧﺴﺐ« ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮ .و
دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر و
ﻣﺎدران ،دﺧﺘﺮان ،ﺧﻮاھﺮان ،ﻋﻤﻪھﺎ ،ﺧﺎﻟﻪھﺎ،
ِ
ِ
١
ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ .

َ ُ ُ
َّ ُ
َ َ ُ ُ
ُ ُ
ُ
 -١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪُ ﴿ :ح ّر َم ۡ
ت َعل ۡي� ۡم أ َّم َ� ٰ ُت� ۡم َو َ� َنات� ۡم َوأخ َ�ٰت� ۡم َو َع� ٰ ُت� ۡم
ِ
َ َ ٰ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ِ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ
ت﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۲۳ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و��ت�م و�نات ٱ�خ و�نات ٱ�خ ِ
ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺘﺎن ،دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن ،ﺧﻮاھﺮاﻧﺘﺎن ،ﻋﻤﻪھﺎﯾﺘﺎن ،ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺘﺎن ،ﺑﺮادرزادﮔﺎﻧﺘﺎن و
ﺧﻮاھﺮزادﮔﺎﻧﺘﺎن را«.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

١٩

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎدر ،ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﭘﺪری و ﻣﺎدری ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آنھﺎ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ و
ﻣﯽﺷﻮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮان :ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺘﺮان ،دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ ...و
ِ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﻣﯽﺷﻮد.
دﺧﺘﺮ
ِ
ِ
و ﺧﻮاھﺮان :ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻧﺪ ،و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری و ﺧﻮاھﺮان
ﻣﺎدری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر ﻧﯿﺰ :ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺘﺮان ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻧﺪ و دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر
و
ِ
ﭘﺪری و دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻧﺪ و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
و ازدواج ﺑﺎ ﻋﻤﻪھﺎ ﻧﯿﺰ  -از ھﺮ ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻪ ،ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪرش از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﮫﺖ ﻣﺎدر ﯾﺎ از ﺟﮫﺖ
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪرش ﺑﺎﺷﺪ؛ و در ھﺮ ﺻﻮرت ازدواج ﺑﺎ وی درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺪر،
ِ
و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ازدواج ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻪھﺎ ﻧﯿﺰ  -از ھﺮ ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ
ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدرش از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﮫﺖ ﻣﺎدر ،ﯾﺎ از
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻪ،
ِ
ﺟﮫﺖ ﭘﺪر ،ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ ،و در ھﺮ ﺻﻮرت ازدواج ﺑﺎ وی درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﭼﻪ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »رﺿﺎع« )ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ( درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 :ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﮐﻪ او را ﺷﯿﺮ داده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ
َ
رﺿﺎﻋﯽاش ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ١؛ و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧ َﺴﺐ ﺣﺮام
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ) .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ،ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻧﯿﺰ ﺣﺮام
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( .و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪا-
ﺷﺮح آن در ﺑﺎب »رﺿﺎع« ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
س :ﭼﻪ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻣﺼﺎھﺮه« )ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج(
ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
َ
َ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ُ َّ ٰ ٓ َ َ
ُ َ َ ُ ُ
١
� أ�ض ۡع َن� ۡم َوأخ َ�ٰت�م ّم َِن ٱ َّلر� ٰ َعةِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأم�ت�م ٱ� ِ» .[۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮ دادهاﻧﺪ و ﺧﻮاھﺮان
رﺿﺎﻋﯽﺗﺎن را«.

٢٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻣﺼﺎھﺮه« )ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج( ،ﻧﮑﺎح ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ھﻤﺴﺮ ﭘﺪر .ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﭘﺪرش ازدواج ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ﺗﺤﺮﯾﻢ او ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ و دﺧﻮل ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻋﻘﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺮام
١
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﺎدری ﯾﺎ
ھﻤﺴﺮ
 .۲ھﻤﺴﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
ِ
ﭘﺪری ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ
 .۳ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ و
ھﻤﺴﺮ ِ
ِ
٢
ﭘﺴﺮش و ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ ...ازدواج ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮش اﻟﯽ آﺧﺮ ...زن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ درآورد ،ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺴﺮ
ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
 .۴ھﻤﺴﺮ
ِ
ھﻤﺴﺮ ِ
ِ
ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ،ﯾﺎ
دﺧﺘﺮش اﻟﯽ آﺧﺮ ...ازدواج ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ِ
ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ ...زن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ درآورد ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در
ﭘﺴﺮ ِ
ِ
ﺗﺤﺮﯾﻢ او ،آﻣﯿﺰش و دﺧﻮل ،ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ّ َ ّ َ ٓ َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ
١
ف إِن ُهۥ
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� تنكِحوا ما ن�ح ءاباؤ�م مِن ٱلن ِساءِ إِ� ما قد سل ًۚ
ٓ
َ َ َٰ َ ٗ ۡ
حشة َو َمق ٗتا َو َسا َء َسبِي�] ﴾٢٢اﻟﻨﺴﺎء» .[۲۲ :و ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن
�ن � ِ
ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ اﺳﺖ و )در ﭘﯿﺶ ﺧﺪا و ﻣﺮدم( ﻣﻐﺒﻮض ﺑﻮده و
روش ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ )و در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻋﻔﻮ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد(«.
َ َ َ ٰٓ ُ َ ۡ َ ٓ ُ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َٰ
ُۡ
 -٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وح��ِل ��نا�ِ�م ٱ�ِين مِن أص�بِ�م﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۲۳ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ازدواج ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮان ﺻﻠﺒﯽﺗﺎن« .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﻪ ﮔﻮﯾﺪ:
ھﺪف از ذﮐﺮ »اﺻﻼب« در آﯾﻪ ،ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻗﻀﯿﻪی »ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺪف از آن،

ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻤﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺟﮫﺖ رﺿﺎع )ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ( ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :ازدواج ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ از ﺟﮫﺖ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺻﻠﺒﯽ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ازدواج ﺑﺎ
ِ
ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه  -ﭘﺲ از آن ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮد؛ ﯾﺎ زﻧﺶ را ﻃﻼق داد -درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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 .۵ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮ .ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮش ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ .و در
ﺗﺤﺮﯾﻢ او آﻣﯿﺰش ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻋﻘﺪ دﺧﺘﺮش ،ﺣﺮام
ﻣﯽﺷﻮد .١
 .۶دﺧﺘﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮده ،ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ٢؛ )در ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ ھﻤﺴﺮ ،ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺴﺎن
دﺧﺘﺮان( ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﭘﺮورده ﺷﻮد؛ ) ٣و در ھﺮ ﺻﻮرت -
ﭼﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ  -اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻣﺎدرش آﻣﯿﺰش ﮐﺮد ،ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎدر او را ﻋﻘﺪ ﮐﺮد
ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ،دﺧﺘﺮش ﺑﺮای
او ﺣﻼل اﺳﺖ(.
س :ﭼﻪ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺟﻤﻊ« ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺟﻤﻊ« ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ذوی اﻻرﺣﺎم) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪی او .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل دو
ذویاﻻرﺣﺎم را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآوردن ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.

ٓ ُ
 -١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وأُ َّم َ� ٰ ُ
ت � َِسا�ِ� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۲۳ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده

اﺳﺖ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدران ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن را«.
ُ ُ ُ ّ ّ َ ٓ ُ ُ َّ ٰ َ َ ُۡ
َ َ َ ُ ُ ُ َّٰ
َّ َ
 -٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ور ٰٓ
��ِب�م ٱ� ِ� ِ� حجورِ�م مِن � ِسا�ِ�م ٱ� ِ� دخلتم ب ِ ِهن فإِن
َّ َ ُ ُ ْ َ َ ۡ
َّ َ َ ُ َ َ َ ُ
اح َعل ۡي� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۳ :؛ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ل ۡم ت�ونوا دخل ُتم ب ِ ِهن ف� جن
دﺧﺘﺮان ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن از ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن
ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ )در ازدواج ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
دﺧﺘﺮاﻧﯽ( ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
 -٣اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ دارد آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻠﺘﯽ ﻓﯽ ﺣﺠﻮرﻛﻢ«؛ »دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﮐﻔﺎﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ« .و آوردن ﻟﻔﻆ »ﺣﺠﻮر« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎن

ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺷﻮھﺮ ﻣﺎدر ،ﭘﺮورش
ّ
ً
او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد) ،و اﻻ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۲ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮاھﺮ )دو ﺧﻮاھﺮ را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآوردن( .و
ﺣﺮﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦھﺎ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .١
از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ّ
»ان رﺳﻮل اﷲ ج ﻧ� از ﺗﻨﻜﺢ اﻟـﻤﺮأة ﻰﻠﻋ ﻋﻤﺘﻬﺎ ،او اﻟﻌﻤﺔ ﻰﻠﻋ ﺑﻨﺖ اﺧﻴﻬﺎ ،واﻟـﻤﺮأة
ﻰﻠﻋ ﺧﺎﺘﻟﻬﺎ ،او اﺨﻟﺎﻟﺔ ﻰﻠﻋ ﺑﻨﺖ اﺧﺘﻬﺎ؛ ﻻﺗﻨﻜﺢ الﺼﻐﺮی ﻰﻠﻋ الﻜﺮﺒی وﻻ الﻜﺮﺒی ﻰﻠﻋ
الﺼﻐﺮی« ٢؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج  ،از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪاش ﯾﺎ ﻋﻤﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادرش ،و
از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﺧﺎﻟﻪاش ،ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮش ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ازدواج ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ

)دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ( ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ( ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺟﻤﻊ ﻧﮕﺮدد«.
و ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن« ،ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻗﺎﻋﺪهای را وﺿﻊ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از دو زن  -از ھﺮ ﺟﮫﺘﯽ  -ﻣﺮد ﻓﺮض ﮐﺮده ﺷﻮد ،و
ّ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ازدواج آن ﻣﺮد ﺑﺎ آن زن ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ،ﯾﺎ ﻧﺴﺐ درﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺗﺌﻮری و
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آن دو زن در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﭼﻪ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن  -از ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ -
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺸﺮک ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :زن ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺖ ،زن آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ و زن ﮐﺎﻓﺮ  ٣ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ازدواج ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ،
١ ١
ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .و
َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ
َ
ََ
١
� إِ� َما ق ۡد َسلف] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء.[۲۳ :
 -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :وأن �معوا �� ٱ�خت ِ

»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ازدواج ،دو ﺧﻮاھﺮ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ آورﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﯾﮑﯽ از آن دو ﺧﻮاھﺮ ﻗﻠﻢ ﻋﻔﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ(«.

 -٢ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود.
 -٣در ﮐﺘﺎب »اﻟﴪاج اﻟﻮﻫﺎج« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ درﺳﺖ

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺎن آزاد و ﮐﻨﯿﺰ آﻧﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« ﭼﻨﯿﻦ
ّ
ّ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻌﻄﻠﻪ،
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ« ،ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﻮرﺷﯿﺪﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن،
زﻧﺎدﻗﻪ ،ﺑﺎﻃ ّﻨﯿﻪّ ،
اﺑﺎﺣﯿﻪ و ھﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻔﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﯿﻂ« ﺳﺮﺧﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺸﺮک ﯾﺎ آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ ،ﺟﻤﺎع ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ )ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ( ،ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ،و ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ آﻧﺎن ،و

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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آزاد و ﮐﻨﯿﺰ آﻧﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ،

ﻧﮑﺎح ﻧﺸﻮد و ذﺑﯿﺤﻪﺷﺎن ﻧﯿﺰ  -ﺟﺰ در وﻗﺖ ﺿﺮورت  -ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺘﺎوی ھﻨﺪﯾﻪ
(۲۸۱/۱
ﺑﻨﺪهی ﻋﺎﺟﺰ  -ﺧﺪاﯾﺶ او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد  -ﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎﻓﺮان« ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﺎدﯾﺎﻧﯽھﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻨﮑﺮان ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺳﻼم ،ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ،ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ّادﻋﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﮐﻔﺮﭘﯿﺸﻪ ،ﻓﺮﯾﺐ آنھﺎ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح آﻧﺎن درﻣﯽآورﻧﺪ.
 -١ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ  -اﮔﺮﭼﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ  -وﻟﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در روزﮔﺎر
ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻔﺴﺪهھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ازدواج ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ  /در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻻﺛﺎر« رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن« س
در ﺷﮫﺮ ﻣﺪاﺋﻦ ،ﺑﺎ زﻧﯽ ﯾﮫﻮدی ازدواج ﻧﻤﻮد؛ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ّ
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺪو ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ آن زن را
رھﺎ ﮐﻨﺪ .ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ای اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن! آﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ
زﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ؟« ﻋﻤﺮ س ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ّ
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺪو ﻧﻮﺷﺖ» :اﻋﺰم ﻋﻠﻴﮏ ان ﻻﺗﻀﻊ ﻛﺘﺎﺑﯽ
ﺣﺘﯽ ﲣ ﹼﻠﯽ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﯽ اﺧﺎف ان ﻳﻘﺘﺪﻳﮏ اﳌﺴﻠﻤﻮن ،ﻓﻴﺨﺘﺎ روا ﻧﺴﺎء اﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﳉﲈﳍﻦ ،وﻛﻔﯽ ﺑﺬﻟﮏ ﻓﺘﻨﺔ

ﻟﻨﺴﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ«.

»ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺬاری ﺗﺎ از آن زن ﺟﺪاﺷﻮی؛ زﯾﺮا
ﻣﻦ ﺑﯿﻢ آن دارم ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و زﻧﺎن ّ
ذﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺘﻨﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ«.

اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ از اﯾﻦ رو ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺣﺮام
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ازدواج ،زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ زﻧﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ؛ و
ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻋﻤﺮ س راﺳﺖ و
درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ّ
ﻗﻀﯿﻪ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،اﻇﮫﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﻣﺮداﻧﯽ
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو اوﻟﯿﺎء و
ِ
ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را در ﻋﻘﺪ ازدواج آن ﻣﺮدان درﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺘﻨﻪی ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻋﻼوه از اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ،ﻓﺘﻨﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،دﺧﺘﺮان
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﺑﮑﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ روزﻧﻪ آﻧﺎن را ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ؛
و ھﺮﮔﺎه دﺧﺘﺮی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ از اﺳﻼم روﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮔﺮدن ﺑﻨﮫﺪ) .اﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ( و اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻧﻤﻮدن ﺷﻮھﺮش ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺴﻠﻤﺎن
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

زاده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ - .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ ﻣﺎ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ  -و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﻮری اﻇﮫﺎر ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﯾﺎن دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن
و ﺗﺒﺎھﯽ آﺧﺮت آﻧﺎن وﺟﻮد دارد؛ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺬاب آﺧﺮت ،ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ اﺳﺖ.
 -١ﻗﻮل راﺟﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﺑﺎﺣﻪی ازدواج ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪارا و اﻟﻔﺖ و
ُﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯿﺎن آﻧﺎن؛ ّاﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎد و اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﺪ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از
آﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ:
ﻗﯿﺪ اولِ :اﺣﺮاز ﯾﻘﯿﻨﯽ »اﻫﻞ ﻛﺘﺎب« ﺑﻮدن آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ اﺻﯿﻞ

آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ّ
ّ
ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﺎﻻت ﺧﺪا و ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪ و ُﻣﻠﺤﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻏﺮب ھﺮ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ّ
ﻣﺎدیﮔﺮا ،ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﮫﺎﯾﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﯿﺪ دوم :ﺷﺮط دوم ازدواج ﺑﺎ زن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﯿﻔﻪ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮑﺎح ھﺮ
ّ
زن ﮐﺘﺎﺑﯽ را  -ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ  -ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎح ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن زن ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن ﻋﻔﯿﻔﻪ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﮔﺰارشھﺎ و آﻣﺎر ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﺎن
ّ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﮑﺎرت ،ﻋﻔﺖ ،ﺷﺮف ،ﻧﺎﻣﻮس ،ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻏﺮﺑﯽ
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ دﺧﺘﺮ ﻓﺎﻗﺪ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن رﻓﯿﻘﺎن ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻋﯿﺐ و
ﻋﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻗﯿﺪ ﺳﻮم :ﺷﺮط ﺳﻮم از ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج ﺑﺎ زن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زن از ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ و
ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﻼم را دارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺘﺎﺑﯿﻮن ُﻣﺤﺎرب ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻋﺪاوت و ِ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ،
ّ
ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺰم ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ،
ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﯾﮫﻮدی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ھﯿﭻ ارزش و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮫﻮدی ﺻﮫﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺄ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺰم ﻧﯿﺰ ﺗﻮرات و ﻣﻠﺤﻘﺎت و ﺷﺮوح آن و ﺗﻠﻤﻮد و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ؛ روی اﯾﻦ ﺣﺴﺎب،
زن ﯾﮫﻮدی از ﺗﻪ دل ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز از ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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ﻗﯿﺪ ﭼﮫﺎرم :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﯿﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج ﺑﺎ زن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﺎن
ازدواﺟﯽ ﻓﺘﻨﻪ و زﯾﺎن ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ّ
ﻇﻨﯽ روی ﻧﺪھﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ھﻤﻪی ﮐﺎرھﺎی ﻣﺒﺎحّ ،
ﻣﻘﯿﺪ و
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺳﺖ؛ و ﺑﯿﻢ ﺿﺮر و زﯾﺎن در ازدواج ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ:
 (۱اﯾﻦ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدد و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ازدواج ﺑﺎ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﻤﺎر زﻧﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺷﻤﺎر
دﺧﺘﺮان
ِ
ﻣﺮدان و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ازدواج را دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎر زﻧﺎن
ً
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی رﺳﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درآﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﻤﺎری از دﺧﺘﺮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن از ازدواج ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺪﯾﮫﯽ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،زن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ّ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ؛ روی اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ،ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎب ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻢ و ﺧﻮف ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺎﻻت اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﺳﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ّ
اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
روح و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام
ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺎن ،ﻣﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی او درآﯾﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭼﻨﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ در
ﻣﻌﺮض ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
اﻟﻒ( ازدواج ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ب( ارﺗﮑﺎب اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج( ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ داﺋﻢ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﺎدرﺷﺪن؛ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦھﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
داد .اﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﻄﻌﯽ ازدواج ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و
ازدواج زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
در ﻗﺒﺎل ھﻤﯿﻦ زﯾﺎن و ﺿﺮر ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﺎ را ھﺸﺪار داد و ّ
ﻃﯽ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻧﮕﺬاری ﺗﺎ از آن زن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺪا ﺷﻮی؛ زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﯿﻢ آن دارم ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
زﻧﺎن ّ
ذﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺘﻨﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ«.
ّ
 (۲ازدواج ﺑﺎ زن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ و زﺑﺎن و ﻓﺮھﻨﮓ و آداب ﻣﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ
ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد ،ﺧﻄﺮ آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ و ﻋﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺴﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ،ﯾﺎ آﻣﻮزش در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن
در ﻣﺆﺳﺴﺎت و  ...ﺑﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ،و ﺳﺎلھﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن »ﺻﺎﺑﺌﻪ« )ﺧﻮرﺷﯿﺪﭘﺮﺳﺘﺎن( در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﺑﺎور داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن از ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺑﺮای ﻣﺮد ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ّ
س :ﭼﻪ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان در آنھﺎ ﺣﺮام
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ در
ﻋﺪهی ﻃﻼقّ ،
ﻋﺪهی او ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮردّ ،
ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت و
ّ
ﻋﺪهی آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ در ازدواج ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ّ َ ّ َ ٓ َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ٰ َ ٗ
حشة
ف إِنهۥ �ن � ِ
﴿و� تنكِحوا ما ن�ح ءاباؤ�م مِن ٱلنِساءِ إِ� ما قد سل ۚ
َ
ُ َ ۡ ََ ُ ُ
ً
ٓ
ۡ
َ ُ ُ
ُ ُ
ُ
َو َمق ٗتا َو َسا َء َسبِي� ٢٢ح ّ ِرم
ت عل ۡي� ۡم أ َّم َ� ٰ ُت� ۡم َو َ� َنات� ۡم َوأخ َ�ٰت� ۡم
َ َ َّ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ِ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ُ َّ ٰ ٓ َ َ
ُ
� أ�ض ۡع َن� ۡم
وع�ت�م و��ت�م و�نات ٱ�خ و�نات ٱ�خ ِ
ت وأم�ت�م ٱ� ِ
زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و زﺑﺎن و ﻧﮋاد و آداب و رﺳﻮم آن زن ﺑﺎ دﯾﻦ و زﺑﺎن و ﻧﮋاد و
ً
آداب و رﺳﻮم ﺷﻮھﺮش ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ آداب و ﺳﻨﻦ ﺷﻮھﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر دارد و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زن ّﻗﻮام ﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺮد ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ زن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ
و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﮑﺮ و اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﯿﮫﻨﯽ و ﻧﮋادی ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از ازدواج ﺳﻔﯿﺮاﻧﺸﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﭘﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ازدواج ﻣﺮدان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ » ّ
ﺳﺪذراﯾﻊ« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮرھﺎ و ﻓﺴﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
درﺑﺮدارد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد و ازدواج ﺑﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺟﮫﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
]ﻣﺘﺮﺟﻢ[
 -١ﺻﺎﺑﺌﯽھﺎ )ﺧﻮرﺷﯿﺪﭘﺮﺳﺘﺎن( در زﻣﺎن ﻧﺰول ﻗﺮآن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﻘﺮض
ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو در اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون اﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺘﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﺟﺰ در ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺎرهی اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت ﺻﺎﺑﺌﯽھﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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ُ َّ
ُ
َ َ َ َ ٰ ُ ُ ّ َ َّ َ ٰ َ َ ُ َّ َ ٰ ُ َ ٓ ُ
� ۡم َو َر َ ٰٓ
�� ِ ُب� ُم ٱ� ٰ ِ� ِ� ُح ُجورِ�م ّمِن
وأخ�ت�م مِن ٱلر�ع ِة وأم�ت � ِسا� ِ
ۡ
ْ
َ َ ۡ
َ
ّ ٓ ُ َّ
َ
َ َّ َ ُ ُ َ َ
َُ َ ََ ُ
اح عل ۡي� ۡم
� َِسا�ِ� ُم ٱ� ٰ ِ� دخل ُتم ب ِ ِه َّن فإِن ل ۡم ت�ونوا دخل ُتم ب ِ ِه َّن ف� جن
َ َ َ ُ َ ۡ َ ٓ ُ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ
َ
وح ٰٓ
� إِ� َما ق ۡد
��ِل ��نا�ِ�م ٱ�ِين مِن أص�ٰبِ�م وأن �معوا �� ٱ�خت ِ
ٗ
َسلَ َف إ َّن َّ َ
ٱ� َ� َن َ� ُف ٗ
ور� َّرحِيما] ﴾٢٣اﻟﻨﺴﺎء.[۲۳-۲۲ :
ۗ ِ
»و ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ازدواج ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻋﻤﻞ

ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ اﺳﺖ و )در ﭘﯿﺶ ﺧﺪا و ﻣﺮدم( ﻣﺒﻐﻮض ﺑﻮده و روش ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ )و در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﺧﺪا ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد( .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺘﺎن ،دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن،
ﺧﻮاھﺮاﻧﺘﺎن ،ﻋﻤﻪھﺎﯾﺘﺎن ،ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺘﺎن ،ﺑﺮادرزادﮔﺎﻧﺘﺎن ،ﺧﻮاھﺮزادﮔﺎﻧﺘﺎن ،ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،ﺧﻮاھﺮان رﺿﺎﻋﯽﺗﺎن ،ﻣﺎدران ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ،دﺧﺘﺮان ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن از
ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه
اﯾﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ )در ازدواج ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮاﻧﯽ(
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮان ﺻﻠﺒﯽ ﺧﻮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺧﻮاھﺮ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ
آورﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﯾﮑﯽ از آن دو ﺧﻮاھﺮ ،ﻗﻠﻢ ﻋﻔﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ( .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯽ
آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ )و ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد( ،و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ )و در آن ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن وﺿﻊ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽدارد(«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ آﯾﻪ ،زﻧﺎﻧﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آنھﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﺑﺎ
ّ
ﺗﺄﻣﻞ در آن ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
 .۱ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺑﺪی ،ﮐﻪ در آن ،ازدواج ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ّ
ّ
ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار دارد ،ازدواج
 .۲ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﻗﺖ ،ﮐﻪ در آن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن در
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺎ او ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽرود و ازدواج ﺑﺎ او ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺒﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺑﺪی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :ﻧﺴﺐ«» ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج« )ﻣﺼﺎھﺮه(،
و »ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ«.
اﻟﻒ( زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ »ﻧﺴﺐ« ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎدران ،دﺧﺘﺮان،
ﺧﻮاھﺮان ،ﻋﻤﻪھﺎ ،ﺧﺎﻟﻪھﺎ ،دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮ.
ب( زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ »ﻣﺼﺎھﺮه« ﺣﺮام ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۱ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮ ،و در ﺗﺤﺮﯾﻢ او آﻣﯿﺰش ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻋﻘﺪ،
دﺧﺘﺮش ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد.
 .۲دﺧﺘﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻣﺎدر را ﻋﻘﺪ ﮐﺮد ﺑﺪون
آن ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﮐﻨﺪ ،دﺧﺘﺮش ﺑﺮای او ﺣﻼل اﺳﺖ.
 .۳ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻋﻘﺪ ،ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد.
 .۴ھﻤﺴﺮ ﭘﺪر؛ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﭘﺪرش ازدواج ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﻋﻘﺪ ﮐﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ُ
َ َّ َ ٰ ُ ُ
� ُم َّٱ�ٰ ِ ٓ
�
ج( ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ »ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ« :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :وأم�ت
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َُٰ ُ
�م ّم َِن َّ َ َ
أ�ضعن�م وأخ�ت
ٱلر�ٰع ِة] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء[۲۳ :؛ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮ دادهاﻧﺪ و ﺧﻮاھﺮان رﺿﺎﻋﯽﺗﺎن را«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﺣﺮام
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«) .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ،ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺴﺒﯽ
ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ:
 -۱زن ﺷﯿﺮ دھﻨﺪه؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ -۲ .ﻣﺎدر زن ﺷﯿﺮ دھﻨﺪه -۳ .ﻣﺎدر ﺷﻮھﺮ
ﺷﯿﺮ دھﻨﺪه -۴ .ﺧﻮاھﺮ زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪه -۵ .ﺧﻮاھﺮ ﺷﻮھﺮ ﺷﯿﺮ دھﻨﺪه -۶ .دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ
و دﺧﺘﺮ ﺷﯿﺮدھﻨﺪه -۷ .ﺧﻮاھﺮ ﺷﯿﺮی.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ:
 .۱ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮاھﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺧﻮاھﺮ را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآوردن.
 .۲ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪی او :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪاش ،و زن و ﺧﺎﻟﻪاش ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ(
 .۳زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و در ّ
ﻋﺪهی او ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ ّ َ ٓ ِ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ
ۡ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱلمحص�ت مِن ٱلنِساء إِ� ما ملكت �ي�ن�م] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء[۲۴ :؛
»زﻧﺎن ﺷﻮھﺮدار ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺟﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ،اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎک ﺷﺪن رﺣﻢ اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮای اﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه

ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ازدواج ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
 .۴زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ازدواج او ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ او را ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورده و ﺳﭙﺲ او را ﻃﻼق
دھﺪ.
 .۵ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر؛ ﺑﺮای ھﯿﭻ زن و ﻣﺮدی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد و زن زﻧﺎﮐﺎر
َّ
َّ َ
ٱلز ِا� � يَنك ُِح إِ�
ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :
َ َ ََ
َ َ ً َ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ ٓ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ٞ
�كۚ َو ُح ّ ِر َم �ٰل ِك �
��ة وٱلزا�ِية � ينكِحها إِ� ز ٍ
زا�ِية أو م ِ
ان أو م ِ
ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ�] ﴾٣اﻟﻨﻮر[۳ :؛ »ﻣﺮد زﻧﺎﮐﺎر )ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎر ﭘﻠﺸﺖ زﻧﺎ و ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮدن از آﻟﻮده داﻣﺎﻧﯽ( ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﺎ زن زﻧﺎﮐﺎر )ﻓﺎﺣﺸﻪای ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ زﺷﺖ
ﻓﺎﺣﺸﻪﮔﺮی دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه و از آﻟﻮده داﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ( و ﯾﺎ ﺑﺎ زن ﻣﺸﺮک )و
ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺮ ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ( ازدواج ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ھﻢ زن زﻧﺎﮐﺎر
)ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎر ﭘﻠﺸﺖ زﻧﺎ و ﺗﻮﺑﻪ از آﻟﻮده داﻣﺎﻧﯽ( ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺮد
زﻧﺎﭘﯿﺸﻪی )ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮ زﻧﺎﮐﺎری و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺎﮐﺮده از آﻟﻮده داﻣﺎﻧﯽ( و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺸﺮک )و
ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺷﺮک و ﮐﻔﺮ را رھﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ( ازدواج ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ

ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ«[.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

س :آﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ »ﻣﺼﺎھﺮه« )ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺳﺒﺒﯽ( ﺑﺎ »زﻧﺎ« ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ج :آری؛ ﺣﺮﻣﺖ »ﻣﺼﺎھﺮه« )ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺳﺒﺒﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج( ،ﺑﺎ »زﻧﺎ« ﺗﺤﻘﻖ
ّ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﺷﮫﻮت و ﻟﺬت ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ؛ و
ّ
ﯾﺎ زﻧﯽ ،ﻣﺮدی را ﺑﺎ ﺷﮫﻮت و ﻟﺬت ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ،ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ آن زن ،ﺑﺮای
آن ﻣﺮد ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﻮھﺮ ﻗﺒﻠﯽاش ﮐﻪ از زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،درﺳﺖ
س :آﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و دﺧﺘﺮ
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی زﻧﺶ را ﻃﻼق داد ،آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ
ّ
زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
آن ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﻗﻄﻌﯽ و ﻧﮫﺎﯾﯽ  ،١ﯾﺎ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهی آن زن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮش ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی دارای دو ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮاھﺮ ﺑﻮد؛ آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس » ِﻣﻠﮏ
ِ
ﯾﻤﯿﻦ« ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﻤﺎع و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ
از آن دو ﮐﻨﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ّاوﻟﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮام ﻧﮕﺮداﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﯿﺰ ّاوﻟﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﺪ؟
ج] :ﺑﺎ راھﮑﺎرھﺎی ذﯾﻞ ،ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﯿﺰ ّاوﻟﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﺪ[:
 .۱ﮐﻨﯿﺰ را در ﻋﻘﺪ ازدواج ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ درآورد.
 .۲ﮐﻨﯿﺰ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ] .و »ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﻌﻠﯿﻖ آزادی ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺮده در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮﺿﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ[.
 .۳ارﺑﺎب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آزاد ﮐﺮدن ،ھﺒﻪ ﻧﻤﻮدن ،ﻓﺮوش ،و ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ را از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﮔﺮداﻧﺪ.
اوﻟﯿﺎء )ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن( و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی زوﺟﯿﻦ )از ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺐ و دﯾﻦ و ﺟﺰ آن در

ازدواج(

س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ » ّ
وﻟﯽ« )ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ّﻗﯿﻢ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ّ
ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ازدواج( ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﺳﺒﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ج :وﻻﯾﺖ ﻧﮑﺎح )ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی.
ّ
)ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺮده(.
 .۲وﻻء
 .۳اﻣﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی.
ﺗﺼﺮف و ّ
ّ
)ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ درآﯾﺪ(.
ِ .۴ﻣﻠﮏ و داراﯾﯽ.
اﻣﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪی »ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی« :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺼﺒﻪ  - ١ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺒﻪ در
ﻣﯿﺮاث  -ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از زﻣﺮهی اوﻟﯿﺎء و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن زن ]در وﻻﯾﺖ ﻧﮑﺎح[ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و در

ّ
 -١ﻃﻼق ﻗﻄﻌﯽ و ﻧﮫﺎﯾﯽ :ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ» ،ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻈﻪ« )ﺳﻪ ﻃﻼق( ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ.
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ّ
اوﻟﻮﯾﺖ
وﻻﯾﺖ ﻧﮑﺎح ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺒﻪ  -از ﻟﺤﺎظ ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی  -در
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اوﻟﯿﺎء ﺑﻪ زن  -ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  -ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺴﺮ؛ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ ...؛
ﭘﺪر؛ ﭘﺪر ﭘﺪر اﻟﯽ آﺧﺮ...؛ ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ اﻟﯽ
آﺧﺮ...؛ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ اﻟﯽ آﺧﺮ...؛ ﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻮی
ﭘﺪر ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪراﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از زﻣﺮهی
اوﻟﯿﺎی زن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از » ِوﻻء«  :٢ھﻤﺎن ِوﻻء آزادی ﺑﺮده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﺮای زﻧﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی
ﻋﺼﺒﻪّ ،
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ارﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ او را آزاد ﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
او را ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ درآورد؛ زﯾﺮا ارﺑﺎب ،از زﻣﺮهی واﭘﺴﯿﻦ ﮐﺴﺎن ،در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺒﺎت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﻋﺼﺒﻪ« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» ،ذوی اﻻرﺣﺎم« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ازدواج
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
و ﻣﺮاد از »اﻣﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی« :وﻻﯾﺖ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﻠﻄﺎن و
ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن زن ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
وﻻﯾﺖ ﻧﮑﺎح ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی رھﺒﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﻋﺼﺒﻪ :ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮد .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺨﺺ از ﻃﺮف ﭘﺪر] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

 » -٢ﹺوﻻء« راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن » ﹺوﻻی ﻋﺘﺎق« )آزاد

ﮐﺮدن( ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﯾﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی »ﻣﻮاﻻة« )دوﺳﺘﯽ( ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪان »وﻻی ﻣﻮاﻻة« )دوﺳﺘﯽ( ﮔﻮﯾﻨﺪ.

»وﻻی ﻣﻮاﻻة« )دوﺳﺘﯽ( ،ﺗﻮاﻓﻖ و ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ وارث ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،ﯾﺎ ﺗﻮ وﻟﯽ ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ھﺮ ﮔﺎه
ﻓﻮت ﮐﺮدم از ﻣﻦ ارث ﻣﯽﺑﺮی ،و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﺷﺪم ،دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎی ﺷﺮﻋﯽام را
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯽ.
اﺳﺒﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ارث ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه
وﻻی ﻣﻮاﻻة )دوﺳﺘﯽ( ،ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ،/ﯾﮑﯽ از
ِ
ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و ﻣﺮاد از » ِﻣﻠﮏ و داراﯾﯽ« :وﻻﯾﺖ ارﺑﺎب ﺑﺮ ازدواج ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو
ارﺑﺎب ﺑﺮ ﻧﮑﺎح و ازدواج ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰش وﻻﯾﺖ دارد اﮔﺮ ﭼﻪ آنھﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛
و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺸﺎن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ّ
ﺻﺤﺖ و ﺑﻄﻼن ﻧﮑﺎح آنھﺎ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزهی ارﺑﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ارﺑﺎب اﺟﺎزهی ازدواج
را داد ،ﻧﮑﺎح ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن آزاد و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ّ
وﻟﯽاش ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و
ِ
ﺻﻼحدﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ درآورد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﮑﺎﺣﺶ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن آزاد و ﺑﺎﻟﻎ  -ﺑﺪون اﺟﺎزهی ّ
وﻟﯽاش -
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ درآورد ،ازدواﺟﺶ درﺳﺖ
اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دوﺷﯿﺰه )ﺑﺎﮐﺮه( و ﺑﯿﻮه ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
زن آزاد و ﺑﺎﻟﻎ -
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ازدواج ِ
ﺑﺪون اﺟﺎزهی ّ
وﻟﯽاش  -درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ را ﺑﻪ ازدواج وادار ﺳﺎزد؟
جّ :
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ را ﺑﻪ ازدواج وادار ﺳﺎزد؛ زﯾﺮا ﺧﻮد دﺧﺘﺮ در
ﻣﻮﺿﻮع ازدواج ﺧﻮﯾﺶ) ،از دﯾﮕﺮان( ﺣﻖدارﺗﺮ و در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ،دوﺷﯿﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻮه] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ازدواج
ّ
ﺑﺪون ّ
وﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ وﻟﯽ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺧﻮد ،ﻗﺒﻞ از
ازدواج اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﺪ ،و اﮔﺮ زن راﺿﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺒﺎﺷﺪّ ،
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ؛
زن آزاده ،ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ،او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ درآورد ،در آن ﺻﻮرت
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ِ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ُ
ّ
اﺒﻟﻜﺮ ﺣﻰﺘ �ﺴﺘﺄذن؛
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻻﺗﻨﻜﺢ اﻻﻳِﻢ ﺣﻰﺘ �ﺴﺘﺄمﺮ ،وﻻ ﺗﻨﻜﺢ ِ
ﻗﺎلﻮا :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! و�ﻴﻒ اذﻧﻬﺎ! ﻗﺎل :ان �ﺴﻜﺖ«؛ »ﺑﯿﻮه ﺗﺎ از او دﺳﺘﻮر ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ازدواج
داده ﻧﺸﻮد ،و دوﺷﯿﺰه ھﻢ ﺗﺎ از او اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ داده ﻧﺸﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای

ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا! اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ ِﺑﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
)ﻣﺴﻠﻢ(
و ﺧﻨﺴﺎء دﺧﺘﺮ ﺧﺪام اﻧﺼﺎری س ﮔﻮﯾﺪ» :او ﺑﯿﻮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ،او را
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ درآورد؛ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺖ وﻧﮑﺎﺣﺶ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد«).ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی(

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :دﺧﺘﺮی ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش
ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺘﺶ ،او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ درآورده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او را در ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح،
اﺧﺘﯿﺎر داد«) .ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی(
ّ
از ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ،اﺟﺎزه و
رﺿﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ و ﺑﯿﻮه زن اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ّ
وﻟﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه  ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح
ﮐﺴﯽ درﺑﯿﺎورﻧﺪ ،آن ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺮدود اﺳﺖ.
و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از رھﻨﻤﻮدھﺎی زﯾﺒﺎی اﺳﻼم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم
ازدواج دﺧﺘﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺎدر او ھﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﻮرت ﺑﺸﻮد ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﺮ دو ﺟﻠﺐ
ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺣﻖ ﻧﺪارد دﺧﺘﺮش را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درﺑﯿﺎورد،
دﺧﺘﺮ ھﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﺪون ّ
وﻟﯽ ﻧﮑﺎح ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد« ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ
درﺑﯿﺎورد؛ و ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ّ
ﻣﻮدت و ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح را ّ
ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ[.
دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺮ ازدواج درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
س :ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر
ِ
وﻟﯽ ﻋﻤﻮم زﻧﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﺴﯽ درﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﺎء و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ درﻣﯽآورﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
اوﻟﯿﺎء و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از زن ،ﻗﺒﻞ از ازدواج دارﻧﺪ؟
ج :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
وﻟﯽ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ را ﺑﺮ ازدواج وادار ﺳﺎزد،
ﻻزﻣﻪاش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ّ
وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ازدواج از او اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﮐﻪ ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻓﻼﻧﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ درﺑﯿﺎورم.
اﮔﺮ دﺧﺘﺮ اﺟﺎزه داد ،در آن ﺻﻮرت ّ
وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را در ﻋﻘﺪ ھﻤﺎن ﻓﺮد درﺑﯿﺎورد و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ازدواج را رد ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع ازدواج ﻧﯿﺰ ﻓﺴﺦ
ﻣﯽﮔﺮدد] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﭘﺪر ﯾﺎ ّ
وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ
درﺑﯿﺎورد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ او را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد و دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺪر ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻤﺴﺮ او ﺑﺸﻮد ،ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮھﺮ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

دﺧﺘﺮ ازدواج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﮑﻮﺗﺶ  -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از روی ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﺮس و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ او ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،درﺑﯿﺎورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮط ّ
ﺻﺤ ﺖ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ،اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ و ﺑﯿﻮه زن اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺪر ﯾﺎ ّ
وﻟﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درﺑﯿﺎورﻧﺪ ،آن ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ و
ﻣﺮدود اﺳﺖ ،و ﭘﺪر وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﺮای ھﻤﺴﺮی دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺎک
ﺳﯿﺮت و اھﻞ دﯾﻦ و اﺧﻼق را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ
آراﻣﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮش آﻣﺪ ،ﺑﺪون
دﻟﯿﻞ دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ی او ﻧﮕﺬارﻧﺪ؛ در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
دﯾﻦ و اﺧﻼق او راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮﺗﺎن آﻣﺪ ،ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺪھﯿﺪ! اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ داﻣﻨﻪداری ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد«) .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﺪران و اوﻟﯿﺎء ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰی
دﯾﮕﺮ ،اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻤﺴﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،و ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ او وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪران در ﮔﺬﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ[.
س :اﮔﺮ )ﭘﯿﺶ از ازدواج( از دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ازدواج اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،و او ﺣﯿﺎء ﮐﺮد و
از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺎزهی ازدواج را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﻣﺮ ازدواج راﺿﯽ اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ّ
وﻟﯽ از دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ازدواج اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﺪ و او ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻨﺪد و ﯾﺎ
ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﺟﺎزهی دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ازدواج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ّ
وﻟﯽ از دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ازدواج
اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻣﺮ ازدواج ﺑﺎ زﺑﺎن و
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ] .اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﯿﻮه ﺗﺎ از او دﺳﺘﻮر
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ازدواج داده ﻧﺸﻮد ،و دوﺷﯿﺰه ھﻢ ﺗﺎ از او اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ
داده ﻧﺸﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ ِﺑﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ« ﻣﺴﻠﻢ[.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺧﺘﺮ از ازدواج اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،در آن ﺻﻮرت ّ
وﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را وادار ﺑﻪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ،ازدواج را
ّرد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﻮھﺮش را از دﺳﺖ داد و ﺑﯿﻮه ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم او را ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ درﺑﯿﺎورد ،در اﯾﻦ
وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از آن زن ﺑﺮای ازدواج ّ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ ّ
دوم اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﻧﮑﺎح دوم زن ،ﻣﺮاﻋﺎت دو اﻣﺮ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ ّ
وﻟﯽ از آن زن ﺑﺮای ازدواج اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﺪ؛ و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ زن رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ اﻣﺮ ازدواج ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ازدواج ،ﺳﮑﻮت،
ﺧﻨﺪه و ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .١
س :دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده ،وﻟﯽ ﭘﺮدهی ﺑﮑﺎرﺗﺶ ،ﺑﺎ »ﭘﺮش« )ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ(
ﯾﺎ »ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ« ﯾﺎ »زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺖ« و ﯾﺎ »ﻣﺎﻧﺪن زﯾﺎد در ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪری«
)ﻋﻨﻮﺳﺖ  (٢از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ )ﺑﺮای اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از او(،
از زﻣﺮهی »دوﺷﯿﺰﮔﺎن« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪی »ﺑﯿﻮه زﻧﺎن«؟
ج :زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدهی ﺑﮑﺎرﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﭘﺮش«» ،ﺣﯿﺾ«» ،ﺟﺮاﺣﺖ« و »زﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪن
در ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪر« زاﺋﻞ ﺷﺪه ،در ﺣﮑﻢ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو در اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از
او ،ﺳﮑﻮت و آن ﭼﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ )از ﻗﺒﯿﻞ :ﺧﻨﺪه و ﮔﺮﯾﻪی ﺑﺪون آواز( ،اﮐﺘﻔﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
س :دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده ،وﻟﯽ ﭘﺮدهی ﺑﮑﺎرﺗﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زﻧﺎ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ )ﺑﺮای اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از او ﺑﺮای ازدواج( ،در
ﺣﮑﻢ دوﺷﯿﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن؟
١

اﻻﻳﻢ ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺘﺄﻣﺮ ،وﻻﺗﻨﻜﺢ اﻟﺒﻜﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﺴﺘﺄذن؛ ﻗﺎﻟﻮ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ!
 ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻻﺗﻨﻜﺢﹼ

وﻛﻴﻒ اذﳖﺎ؟ ﻗﺎل :ان ﺗﺴﻜﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

»ﺑﯿﻮه ﺗﺎ از او دﺳﺘﻮر ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ازدواج داده ﻧﺸﻮد و دوﺷﯿﺰه ھﻢ ﺗﺎ از او اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ
ازدواج ﮐﺴﯽ داده ﻧﺸﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﮑﺮ و دوﺷﯿﺰه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
ً
ً
» -٢ﻋﻨﻮﺳﺖ« :از ﻣﺎدهی َﻋ َﻨﺲ َ
ﯾﻌﻨﺲ ﻋﻨﺴﺎ و ﻋﻨﻮﺳﺎ :آن دﺧﺘﺮ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ،زﻣﺎن درازی در ﺧﺎﻧﻪی
ﭘﺪر ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎر دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ.

٣٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮی در ﺣﮑﻢ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ
رو در اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از او ،ﺳﮑﻮﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ :دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﭘﺮدهی ﺑﮑﺎرﺗﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زﻧﺎ زاﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
در ﻣﻮرد اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از او ،در ﺣﮑﻢ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دﺧﺘﺮ دوﺷﯿﺰه و ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﺮدی درآورد؛ و آن
ﻣﺮد ﺑﺪان دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺒﺮ ازدواج ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدی«؛
وﻟﯽ دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﮑﻮت ﻧﮑﺮدم ﺑﻠﮑﻪ آن را ّرد ﻧﻤﻮدم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
زن و ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺨﻦ زن  -ﺑﺪون ﺳﻮﮔﻨﺪ
 ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از زﻣﺮهی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎماﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺨﻦ زن ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ادﻋﺎﯾﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ زن
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺨﻦ زن ،از او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﯾﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪای را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آنھﺎ،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ازدواج درآورد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﮑﺎح آنھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ّ
وﻟﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آنھﺎ ،ﺑﻪ ازدواج درآورد؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ،دوﺷﯿﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻮه .١
س :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ّ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ زن ،ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺿﺮورﺗﯽ
وﻟﯽ و
ِ
اﯾﺠﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ زن ﺑﻪ ازدواج داده ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دورﺗﺮ(
ِ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﺴﯽ درﺑﯿﺎورد؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ّ
وﻟﯽ ﻗﺮﯾﺐ ،از ﻧﻮع »ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ« ﺑﺎﺷﺪ ،در
ِ
آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ّ
وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ زن را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﺴﯽ درﺑﯿﺎورد.
ِ
س» :ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ« ﭼﯿﺴﺖ؟
 -١ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﯿﻮه ﺑﻮدن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
وﻟﯽاش ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درآورده
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮھﺮش ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ او ،وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

٣٧

ج» :ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﮐﻪّ :
ﻗﺮﯾﺐ زن در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
وﻟﯽ
ِ
ِ ١
ﻗﺎﻓﻠﻪھﺎ در ھﺮ ﺳﺎل ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .
س :زﻧﯽ اﺳﺖ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻪ دو ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دارد؛ ﯾﮑﯽ ﭘﺪر و دﯾﮕﺮی ﭘﺴﺮش؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ،وﻻﯾﺖ ﻧﮑﺎح آن زن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺎح ،ﭘﺴﺮ آن
وﻟﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
زنّ ،
وﻟﯽ آن زن ،ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ اوﻟﯿﺎی ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ،آنھﺎ را در ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﺴﯽ
درآورﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎﺣﺸﺎن را ﻓﺴﺦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺸﺎن آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﮐﺴﯽ درآورده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح را ﻧﺪارﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ از ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگ،
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درآورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ،دارای ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛
اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮑﺎح را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از »ﻋﺼﺒﺎت« ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮاھﺮ ،ﻣﺎدر و ﺧﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ
ﺑﭽﻪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺪھﻨﺪ؟
ج :آری؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﺼﺒﺎت ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮاھﺮ ،ﻣﺎدر و ﺧﺎﻟﻪ،
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺪھﻨﺪ .٢
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر ،دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح داد ،و ﻣﮫﺮﯾﻪی وی را
ﻧﺼﻒ »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« وی ﻗﺮار داد؛ ﯾﺎ ﻧﮑﺎح ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد و در
ﻣﺜﻞ ھﻤﺴﺮش ،ﭼﯿﺰی را اﻓﺰود؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﮫﺮ ِ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﻗﺪوری ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ« ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺳﻔﺮّ ،
ﺣﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل را ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻏﯿﺒﺖ ّ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻮرت
و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ او ،ھﻢ ﮐﻔﻮ زن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؛ و اﯾﻦ ّ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ھﯿﭻ ﻧﻈﺮی در اﺑﻘﺎی وﻻﯾﺘﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :آﯾﺎ در »وﻻﯾﺖ )ﻧﮑﺎح(« - ،ﻋﻼوه از »ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی« ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪان
اﺷﺎره رﻓﺖ  -ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﻣﻮرد » ّ
وﻟﯽ« ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﮐﻮﭼﮏ )ﺻﻐﯿﺮ( و
وﻟﯽّ ،
دﯾﻮاﻧﻪ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮ زن ﻧﺪارﻧﺪ) .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ّ
اھﻠﯿﺖ وﻻﯾﺖ را دارا
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ و رﺷﯿﺪ و آزاد ﺑﺎﺷﺪ(.
س» :وﻻﯾﺖ ﻓﺮد ﮐﺎﻓﺮ« ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﻓﺮد ﮐﺎﻓﺮ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺪارد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ّ
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﺑﺎﻟﻎ را ﺑﻪ ازدواج وادار و ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد؛
زن ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺎ ﻣﺮدی ازدواج ﻧﻤﻮد ،و از ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ
ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر زن ،اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن زن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر زن اﻋﺘﺮاض
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :اوﻟﯿﺎء و
ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ّ
وﻟﯽ ،ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ زن ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮش از او ﺟﺪا ﮔﺮدد.
ِ
س :زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
وﻟﯽ او ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آن زن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و ﺻﻼح دﯾﺪ
ﺧﻮﯾﺶ )ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ( ﻧﮑﺎح ﮐﺮد؛ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﺎﯾﺰ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ
ﻧﮑﺎح زن در ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
س :زﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدی اﺟﺎزه داده ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺧﻮﯾﺶ درآورد؛ آن
ﻣﺮد ﻧﯿﺰ او را در ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪان ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮﯾﺶ درآورد؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺣﯽ درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﺮاﺑﺮی و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی زن و ﻣﺮد در ازدواج« )ﻫﻢ ﮐﻔﻮ
ﺑﻮدن(

س» :ﮐﻔﺆ« و »ﮐﻔﺎﺋﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﮐﻔﺎﺋﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ« )ﺗﺸﺎﺑﻪ ،ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪی ،ﺑﺮاﺑﺮی( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ »ﮐﻔﻮ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﻣﺜﻞ و ﺷﺒﯿﻪ« ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن زن و ﻣﺮد از ﺟﮫﺖ
»ﻧﺴﺐ«» ،دﯾﻦ«» ،ﻣﺎل« و »ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻪ و ﻣﮫﺎرت« ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻣﺮاد از :ﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﺎﻧﻨﺪی از ﺟﮫﺖ »دﯾﻦ« ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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ج :ﻣﺮاد از ﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﺎﻧﻨﺪی زن و ﻣﺮد از ﺟﮫﺖ »دﯾﻦ« :ﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﺎﻧﻨﺪی آنھﺎ
زن ﺻﺎﻟﺢ
در ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺮد ﻓﺎﺳﻖ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ،ھﻢ ﮐﻔﻮ ِ
و درﺳﺘﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
س :ﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﺎﻧﻨﺪی زن و ﻣﺮد از ﻧﺎﺣﯿﻪی »ﻣﺎل« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮫﺮﯾﻪی و ﻧﻔﻘﻪی زن را ﺑﭙﺮدازد .در آن ﺻﻮرت آن ﻣﺮد ھﻢ ﮐﻔﻮ
زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
س :ﻣﺮاد از :ﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﺎﻧﻨﺪی زن و ﻣﺮد از ﺟﮫﺖ »ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻪ و
ﻣﮫﺎرت« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﺮاد از :ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد از ﻧﺎﺣﯿﻪی »ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﺮﻓﻪ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻪای ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ،از آن ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻨﮓ و
ﻋﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺠﺎﻣﺖ ،دﺑﺎﻏﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺮاﯾﯽ و ﺳﭙﻮری و آﺷﻐﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ )ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮدش( ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ھﻢ ﮐﻔﻮ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﻧﻤﻮد؛
و اوﻟﯿﺎی او ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ازدواج اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﻋﺘﺮاض آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /اﺳﺖ .و ھﻤﯿﻦ

ﻗﻮل ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری از زﻣﺮهی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻓﺴﻖ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺷﻮھﺮش ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﺣﺴﺐ و
ﻧﺴﺐ وی ،اﺣﺴﺎس ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﺎﻧﻨﺪی زن و ﻣﺮد از ﺟﮫﺖ »دﻳﻦ« )ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری و

ﺻﻼح و ﺗﻘﻮا( ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از زﻣﺮهی اﻣﻮر آﺧﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﺣﮑﺎم و
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﻮی ﺑﺮ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎریاش ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و
اﺳﺘﮫﺰاء ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﺮود و ﺑﭽﻪھﺎ او را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ھﻢ ﮐﻔﻮ زن ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮت ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ،او را ﺧﻮار و
ﺑﯽارزش ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
 -٢ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﮫﺪهی ﻣﮫﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪی زن ﯾﺎ از ﻋﮫﺪهی ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮآﯾﺪ ،در آن
ّ
ﺻﻮرت ھﻢ ﮐﻔﻮ زن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا »ﻣﮫﺮﯾﻪ« ﺑﺪل »ﺟﻤﺎع و ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از زن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺪل را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ زن ﺑﭙﺮدازد .و ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﺎﯾﺪاری
و ﻣﺎﯾﻪی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺮاد از »ﻣﮫﺮﯾﻪ« ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم،
ﺗﻌﺠﯿﻞ و زود ﭘﺮداﺧﺘﻦ آن ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از آن ،ﻣﺆﺟﻞ و ﻣﮫﻠﺖدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اوﻟﯿﺎء ،ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن زن و ﻣﺮد را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .١
ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﮑﺎح ﺑﺮدﮔﺎن و ﮐﻨﯿﺰان

س :آﯾﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮدهاش ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰش ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺒﻨﺪد؟
زن آزاد و ﺑﺮدهاش ،و در ﺑﯿﻦ ارﺑﺎب و ﮐﻨﯿﺰش وﺟﻮد ﻧﺪارد؛
ج :ازدواﺟﯽ در ﻣﯿﺎن ِ
وﻟﯽ ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو ﺷﺮط ،از ﮐﻨﯿﺰش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﻤﺘﺎع و اﻧﺘﻔﺎع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
از ھﻤﺴﺮش ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
 .۱آن ﮐﻨﯿﺰ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﺎ ﯾﮫﻮدی ﺑﺎﺷﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ(.
 .۲در ﯾﮏ وﻗﺖ ،در ﻣﯿﺎن دو ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮاھﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﯾﻦ
ِ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺠﻮﺳﯽ )آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ( و ﯾﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ،ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن
ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ از اھﻞ ﮐﺘﺎب )ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ( ﺑﺎﺷﺪ.
زن آزاد ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟
زن آزاد ،ﯾﺎ ازدواج ِ
س :ﺣﮑﻢ ازدواج ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮ ِ
زن آزاد ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج :ازدواج ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮ زن آزاد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ازدواج ِ
س :اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰش ازدواج ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ آزادش ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﮐﻨﯿﺰ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ،ﺑﺮای اﺑﻘﺎء )ﯾﺎ ﻓﺴﺦ( ازدواج را دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮای اﺑﻘﺎء )ﯾﺎ ﻓﺴﺦ( ازدواج ،ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر دارد؛ و در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮده؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺪون اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺶ ﻧﮑﺎح ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ آزاد ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﻧﮑﺎح وی ﭼﯿﺴﺖ؟
 -١دادن اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء ،ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮر ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر را از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دور
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ( .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ زن و ﻣﺮد را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ،در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة«(
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﮑﺎح وی درﺳﺖ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آزادی ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺮای
اﺑﻘﺎء )ﯾﺎ ﻓﺴﺦ( ﻧﮑﺎح ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺴﯽ درآورد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ او را )از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون و( در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮش ﺟﺎی دھﺪ؟
ج :اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮ ارﺑﺎب واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺑﺎب ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درآورد ،ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ارﺑﺎﺑﺶ را ﺑﮑﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ او
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﯽ«.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﮐﻨﯿﺰ را )از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون و( در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮش ﺟﺎی داد ،در آن
ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪاش ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻧﻔﻘﻪی ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺷﻮھﺮش واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﮐﻨﯿﺰ را )از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون و( در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮش ﺟﺎی داد؛ ﺳﭙﺲ
ﺻﻼح دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرد؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای وی درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ارﺑﺎب اﺟﺎزهی اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را دارد.
زن
س :اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﺎ اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺶ ازدواج ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪی ِ
ﺑﺮده ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ارﺑﺎب ﯾﺎ ﺑﺮده؟
زن ﺑﺮده ،ﺑﺮ ذﻣﻪی وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » َدﯾﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ارﺑﺎب،
ج :ﻣﮫﺮﯾﻪی ِ
ﻣﮫﺮﯾﻪ را از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻧﭙﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرده ﺑﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪی
ھﻤﺴﺮش ،ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺮﯾﻪ

س» :ﻣﮫﺮﯾﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻣﮫﺮﯾﻪ« :ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺷﻮھﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺟﻤﺎع و
ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﺮ ّ
ّ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽّ ،
ذﻣﻪی ﻣﺮد واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻣﮫﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری و
ﻧﻔﺲ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح .١
ﯾﺎ ﺑﺎ ِ
 -١ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻧﺎمھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد؛ از ﻗﺒﯿﻞ » :ﹺﺻﺪاق«» ،ﻧﹺﺤﻠﺔ« و »ﻓﺮﻳﻀﺔ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ »ﻣﮫﺮﯾﻪ« ﯾﺎ »ﺻﺪاق« :ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺷﻮھﺮ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ھﻤﺴﺮی ّ
ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ْ ّ ٓ
َۡٗ َ
َ
َۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َۡ َُُ َ ٓٗ
ِ�ا
� ٖء ّمِن ُه �ف ٗسا ف�وهُ هن ٔ
﴿ َو َءاتوا ٱلن ِ َسا َء َص ُد�ٰت ِ ِه َّن ِ�لة ۚ فإِن طِ� ل�م عن
َّ ٓ ٗ
م ِر�ٔا] ﴾٤اﻟﻨﺴﺎء.[۴ :
»و ﻣﮫﺮﯾﻪھﺎی زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺪﯾﻪای ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﻓﺮﯾﻀﻪای ﺧﺪاﯾﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی از ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،آن را )درﯾﺎﻓﺖ دارﯾﺪ و(

ﺣﻼل و ﮔﻮارا ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ«.
ﭘﺲ ﻣﮫﺮﯾﻪ ،ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺮ ﻣﺮد دارد ،و زن ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ  -ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﭘﺪر  -ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارد؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
زن ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﮐﻢ ﺑﻮدن و زﯾﺎده روی ﻧﮑﺮدن در ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ ،ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ازدواج ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﮫﺮﯾﻪ و ﻣﺨﺎرج زﯾﺎد
آن از ازدواج روی ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﮫﺮﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ،زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪی آﻧﺎن ﺳﺒﮏ
ﺑﺎﺷﺪ«؛ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻧﮑﺎح ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد و از آن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﻮد؛ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ از ھﻤﻪی آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎل و داراﯾﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  -ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ده
درھﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﻮدن ھﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪاری از آن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از آن ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪ زن
داده ﺷﻮد.
ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ را ﺑﺪھﮑﺎر زن ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد و
و ﻣﺮد ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻋﻘﺪ ،ﻣﻘﺪار
ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد[.
س :ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﮫﺮﯾﻪ )از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ( ،ده درھﻢ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح،
ﻣﮫﺮﯾﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ده درھﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﮫﺮﯾﻪی زن ،ده درھﻢ ﻣ ّ
ﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .و
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺮای ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ آن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺪان ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﮫﺮﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ِ
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ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﮫﺮﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ،زﻧﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪی آﻧﺎن ﺳﺒﮏ و اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ«(.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ )از ﻃﺮف زن و ﻣﺮد( ،اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل در ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪان ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ،ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﮑﺎح درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﮑﺎح درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮای زن ،ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﯾﻌﻨﯽ:
ﻣﮫﺮﯾﻪی زن از روی ﻣﮫﺮﯾﻪی اﻣﺜﺎل وی از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪریاش ،از ﻗﺒﯿﻞ :ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی او ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد(؛ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ آن زن
آﻣﯿﺰش و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪو دﺧﻮل ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮش )ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ
او( وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮش او را ﭘﯿﺶ از »دﺧﻮل« )ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی( و ﻗﺒﻞ از
ّ
»ﺧﻠﻮت ﺻﺤﯿﺤﻪ« ﻃﻼق داد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ زنُ » ،ﻣﺘﻌﻪ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﺑﻪ زودی -
اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ  -ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم »ﻣﺘﻌﻪ« آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ] .و ﻣﺘﻌﻪ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ّ
ھﺪﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪی ﺧﻮد ﻣﯽدھﺪ .و دادن آن ﺑﻪ
ّ
ً
ﻗﺒﻼ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ
ھﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺮای وی
اﺳﺖ ،واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪو ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﯿﺮد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺣﮑﻢ اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﺳﺎن ﺣﮑﻢ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ،ﻣﮫﺮﯾﻪای ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﮕﺮدد ،و ﺑﺮاﯾﺶ »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﯾﺎ »ﻣﺘﻌﻪ« واﺟﺐ ﮔﺮدد؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره
ﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮای زﻧﯽ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ،ﻣﮫﺮﯾﻪای ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺷﻮھﺮ آن
زن ،وی را ﻃﻼق داد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﺮ
ﺷﻮھﺮش واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ:
اﮔﺮﺷﻮھﺮ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی )و دﺧﻮل( ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل )و
ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او( وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ زن
ﻣﯽرﺳﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل )و آﻣﯿﺰش و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زن( و ﻗﺒﻞ از »ﺧﻠﻮت
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ّ
ﺻﺤﯿﺤﻪ« او را ﻃﻼق داد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺼﻒ ﻣﮫﺮﯾﻪی ّ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ َ ٗ َ ُ
َ َ
َ َ ۡ
ُ
َّ ۡ ُ
﴿�ن َطلق ُت ُموه َّن مِن � ۡب ِل أن � َم ُّسوه َّن َوق ۡد ف َرض ُت ۡم ل ُه َّن ف ِر�ضة فن ِۡصف َما
َ ۡ ُ
ف َرضت ۡم] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة.[۲۳۷ :
»و اﮔﺮ زﻧﺎن را ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻃﻼق
دادﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺼﻒ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﯿﺪ«.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک ﻧﮑﺎح ﺷﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪاش
از ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ(؛ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﻧﮑﺎح ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪو »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻧﮑﺎح ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺷﻮھﺮش در ﻣﻘﺪار
ﻣﮫﺮﯾﻪی ّ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﭼﯿﺰی را اﻓﺰود ،ﯾﺎ آن زن از ﻣﻘﺪار ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ
ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﻓﺰودن و ﮐﺎﺳﺘﻦ در ﻣﮫﺮﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﻦ و اﻓﺰودن در ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ زن ،آﻣﯿﺰش و ﻧﺰدﯾﮑﯽ )دﺧﻮل( ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش )و دﺧﻮل
ﺑﻪ زن( وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن زﯾﺎدت را ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ
از ﺟﻤﺎع و دﺧﻮل ﺑﻪ آن زن ،او را ﻃﻼق داد ،در آن ﺻﻮرت زﯾﺎدت در ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻃﻼق ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار درھﻢ ﺑﺪان ﺷﺮط ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺧﻮﯾﺶ
درآورد ﮐﻪ او را از ﻓﻼن ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ او ھﻮو ﻧﯿﺎورد و ﺑﺎ وﺟﻮد او زن
دﯾﮕﺮی ﻧﮕﯿﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮد ﭼﯿﺴﺖ و اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺧﻮﯾﺶ وﻓﺎ
ّ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ زن ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )ھﺰار درھﻢ( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ او ھﻮو آورد
و ﯾﺎ زن را از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ،ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻣﻮﺻﻮف )ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﯿﺎن
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ
ِ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮔﺮﻓﺖ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺣﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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ﺣﯿﻮان
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﺑﺮدن ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﻣﮫﺮﯾﻪی زن درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ زن،
ِ
ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از ھﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ١؛ و ﺷﻮھﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﻪ زن ﺑﺪھﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺎن
ِ
آن را ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ.
ﻟﺒﺎس ﻏﯿﺮﻣﻮﺻﻮف )ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﯿﺎن
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ِ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻧﯽ را ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﮫﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ )ﭘﺲ از
ّ
ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح( ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﮫﺮﯾﻪای را در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در
ّ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ زن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ زن و ﻣﺮد درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ زن ،ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎ زن ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش
ّ
ﺟﻨﺴﯽ )دﺧﻮل( وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ زن ھﻤﺎن ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ
ﭘﯿﺶ از »دﺧﻮل« )ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ( و ﻗﺒﻞ از »ﺧﻠﻮت ﺻﺤﯿﺤﻪ« او را ﻃﻼق
ّ
داد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ زن» ،ﻣﺘﻌﻪ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی آزاد ،ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﯾﺎ ﺑﺪو ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺮﯾﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 -١ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺣﯿﻮان ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و وﺻﻒ آن ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮕﺮدد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ِ

ﺟﻨﺲ ﺣﯿﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪ؛
ﮐﻪ زن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺐ ﯾﺎ اﻻغ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ( ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺎم ﺑﺮدن
ﺣﯿﻮان )ﻣﻄﻠﻖ( ﺑﺮای ﻣﮫﺮﯾﻪی زن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ زن ﻣﮫﺮﯾﻪای ﻣﺜﻞ ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و
ِ
ّ
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮادهی وی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

 -٢ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺒﺎس ﻧﺎم ﺑﺒﺮد و ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ آن زﯾﺎده ﻧﮕﺮداﻧﺪ؛ و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﮫﺎﻟﺖ و ِاﺑﮫﺎم در ﺟﻨﺲ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻟﺒﺎسھﺎ دارای اﺟﻨﺎس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ،ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﻟﺒﺎس ھﺮوی«؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻣﮫﺮﯾﻪی زن درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺷﻮھﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛
اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎس ھﺮوی را ﺑﻪ زن ﺑﺪھﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺪو ﺑﺪھﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ج :ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺮﯾﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ زن،
»ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﺎ اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺶ ،ﺑﺎ زﻧﯽ آزاد ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﮑﺎح درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاری آن زن را ﺑﮑﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
وﻟﯽ ،ﺑﺮای زن ﻣﮫﺮﯾﻪاش را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ّ
وﻟﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
وﻟﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ّ
ج :ﺿﻤﺎﻧﺖ ّ
وﻟﯽ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻧﮑﺎﺣﯽ ﻓﺎﺳﺪ ،زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ درآورد؛ و ﻗﺎﺿﯽ )ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد ﻧﮑﺎح( ،زن را از ﻣﺮد ﺟﺪا ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﮫﺮﯾﻪی زن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ  -ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زن ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧﻠﻮت
ّ
ﺻﺤﯿﺤﻪ  -زن را از ﻣﺮد ﺟﺪا ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ زن ،ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﯾﻦ ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
س :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ زن را از ﻣﺮد ﺟﺪا ﮐﺮد ،ﺣﮑﻢ ّ
ﻋﺪهی زن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و
ّ
اﮔﺮ آن زن )در ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪ( از ﺷﻮھﺮش ﻓﺮزﻧﺪی را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ،ﻋﺪهی ﻃﻼق ﻧﮕﻪ دارد؛ و ﻧﺴﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ او ﻧﯿﺰ از ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮد »ﻣﺠﺒﻮب« )ﻣﺮدی ﮐﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽاش ﻗﻄﻊ ﺷﺪه( ﺑﺎ زﻧﺶ ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮد،
و ﭘﺲ از ﺧﻠﻮت او را ﻃﻼق داد؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺮد )از ﻣﮫﺮﯾﻪ(
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮد »ﻣﺠﺒﻮب« ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﮫﺮﯾﻪی
زن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا زن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ و
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮد »ﻣﺠﺒﻮب« ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﮫﺮﯾﻪ
ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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ﺧﻠﻮت ﺻﺤﯿﺤﻪ

س» :ﺧﻠﻮت ﺻﺤﯿﺤﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺧﻠﻮت ﺻﺤﯿﺤﻪ« :ﻋﺒﺎرت از ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺪن و ﺧﻠﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زن و ﻣﺮد ﻣﺮﯾﺾ
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن روزهدار ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ِاﺣﺮام ﺑﻪ ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﯾﺎ زن در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ّ
ﻋﻠﺖ ،روزه را ﺑﻪ »روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟
س :ﺑﻪ ﭼﻪ
ج :زﯾﺮا اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زن و ﻣﺮد ،روزهی ﻧﻔﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش
ّ
ﺧﻠﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻠﻮﺗﯽ ،ﺧﻠﻮت ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻞ

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﺘﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ؛ ﺣﺎل
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاد از »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« :ﻋﺒﺎرت از ﻣﮫﺮﯾﻪای ﻣﺜﻞ ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮادهی زن
ﻋﻤﻪھﺎ و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺎ آنھﺎ در ّ
از ﻗﺒﯿﻞ :ﺧﻮاھﺮانّ ،
ﺳﻦ ،ﺟﻤﺎل،
ﻣﺎل ،ﻋﻘﻞ ،دﯾﻦ ،ﺷﮫﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎدر و
ﺧﺎﻟﻪی زن از ﻗﺒﯿﻠﻪی آن زن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺪانھﺎ اﻋﺘﺒﺎر داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ّ
]ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭼﮫﺎر ﮔﺮوھﻨﺪ:
ّ
اﻟﻒ( زن ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺮای وی ﻣﻌﻠﻮم
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽّ ،
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ب( زن ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺮای وی ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽّ ،
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻣﮫﺮﯾﻪای ﻣﺜﻞ ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ
ج( زن ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺮای وی ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﻧﺼﻒ ﻣﮫﺮﯾﻪی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد و ﻋﺪهای ﻧﺪارد.
د( زن ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﮫﺮﯾﻪای ھﻢ ﺑﺮای وی ﻣﻌﻠﻮم
ً
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ وﺟﻮﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺘﺎع ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮھﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد
و ﻋﺪهای ﻧﺪارد[.

٤٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻣﺘﻌﻪ

س» :ﻣﺘﻌﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج» :ﻣﺘﻌﻪ« :ﻋﺒﺎرت از ﺳﻪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ زن ،ﺑﺪو
داده ﻣﯽﺷﻮد ١ .و اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﯿﺮاھﻦ ،روﺳﺮی و ﭼﺎدر.
ّ
ّ
ھﻤﺴﺮان ﻣﻄﻠﻘﻪای واﺟﺐ ،و ﺑﻪ ﭼﻪ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪای ﻣﺴﺘﺤﺐ
س :دادن ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :دادن ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺮای
ّ
ً
وی ﻗﺒﻼ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮕﺸﺘﻪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ؛و دادن آن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؛
ﻣﮕﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن آنھﺎ را ﭘﯿﺶ از »دﺧﻮل« )ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ( ﻃﻼق
داده و ﻣﮫﺮﯾﻪای ھﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪن ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﯿﺐﻫﺎ و ﻧﻘﺺﻫﺎ

س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﻣﻌﯿﻮب ازدواج ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺴﺦ
ﻧﮑﺎح را دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح را ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاھﺪ آن زن را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی ازدواج ﮐﺮد؛ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در آن ﻣﺮد ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ ،ﺟﺬام
)ﺧﻮره .آ ﮐﻠﻪ( ﯾﺎ ﭘﯿﺴﯽ )ﺑﺮص( ﯾﺎﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ زن ،ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺴﺦ
ﻧﮑﺎح را دارد؟

 -١ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺳﻪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ زن ﺑﺎﺷﺪ« ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ّ
وﺿﻌﯿﺖ زن اﻋﺘﺒﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ و
ّ
ّ
ﻣﺎﻟﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮھﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ََ ُُ َ ََ ُۡۡ َ
ََ ُۡ
� ق َد ُرهُ] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة» .[۲۳۶ :آن ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ �...﴿ :ٱلموسِعِ قدرهۥ و� ٱلمق ِ ِ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ دارد و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮدش ،ھﺪﯾﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ّ
ﺣﺎل دھﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﭘﺮدازد) .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زن ﻣﻄﻠﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
ً
ﻣﮫﺮﯾﻪای ھﻢ ﺑﺮای وی ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ وﺟﻮﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺘﺎع ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﻮھﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد و ّ
ﻋﺪهای ﻧﺪارد(.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح
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ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای
ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح را ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ،ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای
ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح را دارد.
ّ
ّ
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ،ﺷﻮھﺮش را »ﻋﻨﯿﻦ« ﯾﺎﻓﺖ) .ﻋﻨﯿﻦ :ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﺎﺗﻮان
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( از اﯾﻦ رو از ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ازدواج او را
ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زن و ﻣﺮد ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮھﺮ آن زن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪو ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﮫﺖ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی )ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ( ﻣﮫﻠﺖ دھﺪ؛ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت زن ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح را ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و درﺧﻮاﺳﺖ زن ،در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﯿﺎن آن زن و ﺷﻮھﺮ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺖ؛ در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ
»ﺟﺪاﯾﯽ« ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ در ﺣﮑﻢ »ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،ﺣﮑﻢ »ﻣﮫﺮﯾﻪی زن« ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ آن زن ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺮ ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ،ﺷﻮھﺮ ﺧﻮﯾﺶ را »ﻣﺠﺒﻮب« )ﻣﺮدی ﮐﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽاش ﻗﻄﻊ
ﺷﺪه( ﯾﺎﻓﺖ؛ از اﯾﻦ رو از ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را از آن ﻣﺮد ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ وﻗﻔﻪ و ﺗﺄﺧﯿﺮی ،آنھﺎ را از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ّ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻣﺠﺒﻮب ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ آن
زن ،ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ،ﺷﻮھﺮ ﺧﻮﯾﺶ را »ﺧﺼﯽ« )اﺧﺘﻪ ﺷﺪه( ﯾﺎﻓﺖ؛ از اﯾﻦ رو از
ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را از آن ﻣﺮد ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮد
ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﺪ و ﺟﺪاﯾﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؟
ج :آری؛ ﻗﺎﺿﯽ ﺟﺪاﯾﯽ آنھﺎ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮد ّ
ﻋﻨﯿﻦ و ھﻤﺴﺮش ،ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد) .ﯾﻌﻨﯽ :ﻗﺎﺿﯽ ،ﺷﻮھﺮ آن زن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪو ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﮫﺖ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﺪ؛ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت زن ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻧﮑﺎح را ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و درﺧﻮاﺳﺖ زن ،در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد(.
ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪن ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف دﯾﻦ و اﺧﺘﻼف ﺳﺮزﻣﯿﻦ
)ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -داراﻻﺳﻼم  -و ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن  -داراﻟﺤﺮب(

س :اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ و ﮐﻔﺮ ﺷﻮھﺮش ،از او ﺟﺪا ﺷﻮد؟
ﻣﺤﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻮھﺮش ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ،
ج :اﯾﻦ زن ﺑﻪ
ِ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ زن در ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎﺣﺶ  -ﮐﻤﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ  -ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ و اﮔﺮ از ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ» ،ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼﻗﯽ ،ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ
ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ» ،ﻃﻼق« ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ(.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وی ،زﻧﯽ ﻣﺠﻮس
)آﺗﺶﭘﺮﺳﺖ( ﻗﺮار دارد؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﺴﺮش از او ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻣﺤﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ھﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ،
ج :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ
ِ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ زن در ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎﺣﺶ  -ﮐﻤﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ  -ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ و اﮔﺮ از ﭘﺪرش اﺳﻼم اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ و اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن زن
و ﺷﻮھﺮ ،ﻃﻼق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی زن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ )و زن ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻟﮏ ﻃﻼق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ(.
س :ﺣﮑﻢ ﻣﮫﺮﯾﻪی زن ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﯾﯽھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺪان زن دﺧﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
ّ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ او دﺧﻮل ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
ّ
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

٥١

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وی ،زﻧﯽ از اھﻞ
ﮐﺘﺎب )ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری( ﻗﺮار دارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا،
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش از
اھﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ زن در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وی ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )دارﺣﺮب( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ،اﯾﻦ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ و ﮐﻔﺮ ﺷﻮھﺮش از او
ﺟﺪا ﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺳﻪ ﺣﯿﺾ را ﺳﭙﺮی ﻧﮑﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن او و
ﺷﻮھﺮش ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﭼﻮن ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ﺳﻮم وی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،در آن
ﺻﻮرت از ﺷﻮھﺮش ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از زن و ﺷﻮھﺮ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )دارﺣﺮب( را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )داراﺳﻼم( ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ اﺳﻼم ّ
ﻣﺸﺮف
ﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زن و ﻣﺮد ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺎرج ﺷﺪن وی از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )دارﺣﺮب( ،ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽّ ،
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )دارﺣﺮب( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )داراﺳﻼم( ﺗﺮک ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ،
ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ دارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ّ
ﻋﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ زن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،و
ّ
اﯾﻦ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﻣﻌﻄﻠﯽ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺎردار ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎردار ﺑﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪاش را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﮑﺮده ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از زن و ﻣﺮد ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ وﻗﺖ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ً
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻮرا و ﺑﺪون ھﯿﭻ وﻗﻔﻪ و ﺗﺄﺧﯿﺮی از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و اﯾﻦ
ﺟﺪاﯾﯽ ،ﻃﻼق ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

٥٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :ﺣﮑﻢ ﻣﮫﺮﯾﻪی زن ،در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﺪاﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج] :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮫﺮﯾﻪی زن ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ[:
اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﻧﯿﺰ دﺧﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
ّ
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و اﮔﺮ ﺑﺎ زن ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺪو
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ،ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺶ ،ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل
ّ
)ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او( ﺑﻮد ،ھﯿﭻ ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ
ﺷﺪن وی ﭘﺲ از دﺧﻮل ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه
دوﺑﺎره ھﺮ دو ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ
اﯾﻦ زن و ﻣﺮد از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زن و ﻣﺮد ،ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ھﺮ دو ﺑﺮ ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎﺣﺸﺎن  -ﮐﻤﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ  -ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ؛ و اﯾﻦ زن و ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ )ازدواج ﮐﻨﻨﺪ(؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ازدواج اﯾﻦ زن و ﻣﺮد
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﺮد ﻣﺮﺗﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ :زن ﻣﺴﻠﻤﺎن؛ زﻧﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﺪا از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ و زﻧﯽ ﮐﻪ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﮐﺎﻓﺮ
و ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و زن ﻣﺮﺗﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺮد ﻣﺮﺗﺪ و ﻣﺮد ﮐﺎﻓﺮ ،ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺒﻨﺪد
و ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :زن و ﺷﻮھﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﮐﺎﻓﺮاﻧﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )دارﺣﺮب( زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ،اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
)داراﺳﻼم( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ،ﺟﺪاﯾﯽ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح

٥٣

ج :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )داراﺳﻼم( وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ،ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ دو زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ّ
ﺑﭽﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ
ِ

ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ،ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺶ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن؛ و ﺑﭽﻪای از آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ،ﭘﯿﺮو دﯾﻦ و آﺋﯿﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﭽﻪ ،ﭘﯿﺮو ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از زن و ﺷﻮھﺮ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از زن و ﻣﺮد ،از اھﻞ ﮐﺘﺎب )ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ( و دﯾﮕﺮی
ﻣﺠﻮﺳﯽ )آﺗﺶﭘﺮﺳﺖ( ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﭽﻪای از آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد؛ در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﭘﯿﺮو
دﯾﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اھﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ؛ و ﭘﯿﺮو
ﻣﺠﻮﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺮو ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ از ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﯾﺪه:
 .۱اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﮐﺎﻓﺮ ،ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪان ،ﯾﺎ در اﺛﻨﺎی ّ
ﻋﺪهی ﮐﺎﻓﺮ ،ازدواج
ﮐﺮد  -و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در آﯾﯿﻦ و ﻣﮑﺘﺒﺸﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ  -؛
ﺳﭙﺲ ھﺮ دو زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺣﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۲اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﻮﺳﯽ )آﺗﺶﭘﺮﺳﺖ( ،ﺑﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﻧﻤﻮد؛
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت در
ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب رﺿﺎع

ِرﺿﺎع )ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ(
سّ :
ﻣﺪت ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ  -و رﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن آن ،دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺮ دادن
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ  -ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ّ ، /
ﻣﺪت ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ» ،ﺳﯽ ﻣﺎه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم

اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪت ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ» ،دو ﺳﺎل« اﺳﺖ.
ّ
س :ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ )رﺿﺎع( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه رﺿﺎع و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ در ﻣﺪﺗﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  -ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
١

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /در ﺳﯽ ﻣﺎه و دو ﺳﺎل  ، -در
آن ﺻﻮرت ازدواج ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ،زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪه )ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ( ،و اﺻﻮل و ﻓﺮوع زن
ِ
ﺷﯿﺮدھﻨﺪه .و در ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن آن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻮدن
آن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ،
ﻣﺎدران و ﺧﻮاھﺮان رﺿﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ]آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ َّ َ ٰ ُ ُ ُ َّ ٰ ٓ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ٰ ُ ُ
�م ّم َِن َّ َ َ
﴿وأم�ت�م ٱ� ِ� أ�ضعن�م وأخ�ت
ٱلر�ٰعةِ] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء.[۲۳ :
»و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮ دادهاﻧﺪ و ﺧﻮاھﺮان رﺿﺎﻋﯽﺗﺎن ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ«[.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ان اﷲ ﺣﺮم ﻣﻦ الﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺣﺮم ﻣﻦ اﻟنﺴﺐ« ٢؛ »ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺴﺐ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻧﺎﺣﯿﻪی رﺿﺎع و

ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«] .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ،ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛
َ
ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﺎدر
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ِ
 -١در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮل از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻮل ،ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ّ
ﻣﺪت ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ دو ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺎن دو ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻃﺤﺎوی ﻧﯿﺰ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.
)ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۲۲۹/۳
 -٢ﻣﺴﻠﻢ.

ﮐﺘﺎب ِرﺿﺎع )ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ(
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رﺿﺎﻋﯽ ،ﺑﺮ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ھﻤﻪی زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎدران و ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎ و
دﺧﺘﺮان و ﺧﻮاھﺮان و ﻋﻤﻪھﺎ و ﺧﺎﻟﻪھﺎ و دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺴﺐ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام ﺑﻮد ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺿﺎع ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ.
ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان او  -اﮔﺮ از زن
زن ﺷﯿﺮده ،ﭘﺪر
و
ِ
ِ
ﺷﻮھﺮ ِ
ﺷﯿﺮده ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  -ھﻤﻪ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ازدواج او ﺑﺎ ﻣﺎدر ﭘﺪر
ﺷﯿﺮی و ﺧﻮاھﺮان و ﻋﻤﻪھﺎ و ﺧﺎﻟﻪھﺎی او ﺣﺮام اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﻪی ﻓﺮزﻧﺪان زن ﺷﯿﺮده ،از ھﺮ ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﺑﭽﻪی
ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ[.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ ،ﺑﭽﻪای  -دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮی  -را ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت رﺿﺎع
ﺷﯿﺮ داد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺷﯿﺮ دادن ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻣﺪت ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت
ّ
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :اﺣﮑﺎم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ »ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ« را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ّ
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﻮش ﮐﻦ و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت ﺑﺴﭙﺎر:
 .۱ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪای ﮐﻮﭼﮏ ،از ﭘﺴﺘﺎن زﻧﯽ ﺷﯿﺮ ﺧﻮرد،
در آن ﺻﻮرت ازدواج در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺮﺧﻮار و ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١

١
ﭘﺴﺮ زن
 ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ازدواج ﺑﯿﻦ دو ﺷﯿﺮﺧﻮار ،و ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺮﺧﻮار و ِﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮش ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ) (۲۴۴/۳ﮔﻮﯾﺪ :ازدواج ﺑﯿﻦ
ﺷﯿﺮدھﻨﺪه و ِ
ﺷﯿﺮﺧﻮار و ﭘﺴﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ آن دو را ﺷﯿﺮ داده ،ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا آن دو ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ زن ﺷﯿﺮ دھﻨﺪه ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﭽﻪی
ﺷﯿﺮﺧﻮار ،ﺷﯿﺮ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﻠﻮﺗﺮ از او ﺷﯿﺮ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
از او ،از ﻣﺎدرش ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ«
ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش» :ﭘﺴﺮ زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﭽﻪی ﺷﯿﺮﺧﻮار،
ً
ﺷﯿﺮﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ« ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻓﺰود» :ﯾﺎ اﺻﻼ آن زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﯿﺮ
ﻧﺪاده ﺑﻮد«؛ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ،ﺑﺮ زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﭘﺴﺮش را ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۲ﺑﺮای ﺷﯿﺮﺧﻮار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺷﯿﺮ داده،
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۳اﮔﺮ زﻧﯽ ،دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪای ﮐﻮﭼﮏ را ﺷﯿﺮ داد ،آن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ آن
زن و ﺑﺮ ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻮھﺮش ،ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد .و ﺷﻮھﺮ آن زن  -ﮐﻪ آن
زن در ﻧﺘﯿﺠﻪی آﻣﯿﺰش ﺑﺎ او ﺻﺎﺣﺐ ﺷﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ، -ﭘﺪر )رﺿﺎﻋﯽ( ﺷﯿﺮﺧﻮار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﻟﺒﻦ اﻟﻔﺤﻞ« ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
 .۴ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺷﻮھﺮ زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪه ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا وی
ﻋﻤﻪی رﺿﺎﻋﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺴﺮ رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺣﻼل ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ١ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
 .۶ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ِ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮرتھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
ّ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ،ﺑﺮادر ﭘﺪری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
و اﯾﻦ ﺑﺮادر ﭘﺪری ،ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺑﺮادر
ﭘﺪریاش درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
َ
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧ َﺴﺐ ﺣﺮام
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎع و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ

ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ِ
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ«:
»ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ« ،اﺗﺼﺎل واژهی »رﺿﺎﻋﯽ« ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻀﺎف و ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ و ھﻢ ﺑﻪ ھﺮ
دوی آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت اول )ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ( ،ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽ ،و اﯾﻦ ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺰ،
ﺧﻮاھﺮ رﺿﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و در ﺻﻮرت دوم )ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽ( ،ﻣﺮاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای
رﺿﺎﻋﯽ ،و ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺮ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺻﻮرت ﺳﻮم آن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻓﺮدی ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ،و ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاھﺮ رﺿﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ِرﺿﺎع )ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ(

٥٩

ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢ آنھﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ،از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ رﺿﺎع و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ج :ﺻﻮرتھﺎی ذﯾﻞ ،از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
 .۱ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮاھﺮ رﺿﺎﻋﯽاش ازدواج ﮐﻨﺪ؛ ١وﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﻮاھﺮ ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎﻋﯽاش ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ
 .۲ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ِ
ازدواﺟﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻧﺴﺐ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
 .۳ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻋﻤﻮی رﺿﺎﻋﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻋﻤﻪی رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج
ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻧﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮ دو زن ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺎﻃﯽ و در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻧﯿﺰ از آن
ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو زن
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن زﻧﯽ

ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﺮش از دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ھﺮ دو زن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 -١در ﮐﺘﺎب »ﴍح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﺣﺮام
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮاھﺮ و ﻣﺎدر ﺑﺮادرش را؛ زﯾﺮا ﻣﺎدر ﺧﻮاھﺮ و ﻣﺎدر ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﯾﺎ
آن ﮐﻪ زن ﭘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ازدواج ﺑﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺮ ،ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽ.
ِ
ب( ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮاھﺮ ،ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ.
ج( ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺮ ،ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ.

 -٢زﯾﺮا ﺧﻮاھﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﯽ ،ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ھﻤﺴﺮش )رﺑﯿﺒﺔ(؛ و ھﺮ
ﮐﺪام از آن دو ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در
ّ
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ«(
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ و رﺿﺎع،
ﺟﺪ ﺻﺤﯿﺢ« ،ﻣﻮرد ﺟﻤﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ از ﻃﺮف » ّ
 -٣زﯾﺮا ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﯾﺎ از ﻃﺮف » ّ
ﺟﺪ
ّ
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .و ﺻﻮرتھﺎی ﺳﻪ
ﻓﺎﺳﺪ«؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ و رﺿﺎع
ﮔﺎﻧﻪی )ﭘﯿﺸﯿﻦ( را در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺷﺮح اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ«(

٦٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی دوﺷﯿﺰهای )ﺑﺎﮐﺮهای( ،ﭘﺮ ﺷﯿﺮ ﺷﺪ؛ و ﻧﻮزادی را ﺷﯿﺮ داد ،در آن
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﺎ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﺮدی ﭘﺮ ﺷﯿﺮ ﺷﺪ ،و ﮐﻮدﮐﯽ را ﺷﯿﺮ داد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺎ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،از ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ در آن
ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ رو ﻧﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ در ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ّ
ُ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی دو زن داﺷﺖ؛ ﯾﮑﯽ ﻣﺴﻦ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و دﯾﮕﺮی دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪای
ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﯿﺮﺧﻮار؛ آن زن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،آن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﯿﺮﺧﻮار را ﺷﯿﺮ داد،
در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ دادن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ھﻢ آن زن ُﻣ ّ
ﺴﻦ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺮ ﻣﺮد ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ آن زن
ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﯿﺮﺧﻮار.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺣﮑﻢ وﺟﻮب ﻣﮫﺮﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج] :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ [:ﯾﺎ زن ُﻣ ّ
ﺴﻦ و ﺑﺰرگ
ِ
ﻓﺴﺎد ]ﻧﮑﺎح[ ،دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ را ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻓﺴﺎد،
ﻗﺼﺪ
ِ
ﺳﺎل ،ﺑﻪ ِ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽزﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺴﺎد ،آن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ را ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎ آن
زن ُﻣ ّ
ﺴﻦ و ﺑﺰرگ ﺳﺎل ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ )دﺧﻮل( ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪو
ّ
ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و
ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﮫﺮﯾﻪ را از آن زن ُﻣ ّ
ﺴﻦ و ﺑﺰرگ ﺳﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ِ
ﻗﺼﺪ ﻓﺴﺎد ،آن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ را ﺷﯿﺮ دھﺪ ،در آن ﺻﻮرت
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ِ
ّ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪی آن زن ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :رﺿﺎع و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن ،رﺿﺎع و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .و در
ﻗﻀﯿﻪی »رﺿﺎع« ﺷﮫﺎدت زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ِرﺿﺎع )ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ(

٦١

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮزﻧﯽ ﺑﺎ آب ﻗﺎﻃﯽ و درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ از آن ﺷﯿﺮ
ّ
ﻧﻮﺷﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ آب ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ آب ﺑﺮ ﺷﯿﺮ
ّ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮ زﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻗﺎﻃﯽ و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﺮ زن ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد ،ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ
ّ
ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﻏﺬا ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ّ
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﻏﺬا ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮ زن ﺑﺎ دارو ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد و ﮐﻮدک از آن ﺑﻨﻮﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ّ
آﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺮ دارو ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ وﻓﺎت ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺮ او را در ﻇﺮﻓﯽ دوﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮرد ﮐﻮدک
دادﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺷﯿﺮ زن ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮐﻮدک از آن ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺣﮑﻢ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮ زن ﺑﺮ ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ
ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ زن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق

ﻃﻼق
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺒﻨﺪد؛ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ُﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ؛
َ َ ُ ُ
ۡ ۡ
وف﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۹ :و ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
�وه َّن بِٱل َمع ُر ِ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� ِ
)در ﮔﻔﺘﺎر و در ﮐﺮدار( ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ«.
و اﮔﺮ راھﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از آن زن ﺟﺪا ﺷﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ھﺮ دوی آنھﺎ راھﯽ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ و آن
اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻣﺮد زﻧﺶ را ﻃﻼق دھﺪ و او را از ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﺳﺎزد؛ و ﻣﺮد در
اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﻃﻼق دھﻨﺪه« ،و زن »ﻃﻼق داده ﺷﺪه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﻃﻼق در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »رھﺎ ﮐﺮدن و آزاد ﻧﻤﻮدن« اﺳﺖ؛ و در
اﺻﻄﻼح ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮدن ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮑﺎح ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ:
اﺳﻼم ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼﻗﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع آن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯿﺪن ارﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  -ﮐﻪ ﺑﻨﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ -
ﻣﮑﺮوه و ﮔﺎھﯽ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮداود آن را رواﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻼل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﻼق اﺳﺖ«.
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ در واﻗﻊ ھﻤﭽﻮن ﻋﻤﻞ ّ
ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎر ،درد و ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ را در ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ّ
ﺑﻘﯿﻪی
ِ
اﻋﻀﺎی ﺟﺴﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺮری ﺑﺰرگﺗﺮّ ،
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ ،ﮐﺪورت و ﻧﻔﺮت ،ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﻪدار ﮔﺮدد و ھﻤﻪی
َ
ﺗﻼشھﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی ﻃ َﺮﻓﯿﻦ و دوﺳﺘﺎن آﻧﺎن ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﻣﮑﺎن آﺷﺘﯽ وﺟﻮد
دردﻧﺎک ﻣﻮﺟﻮد ،ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ .و
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﻞ و ﺗﻨﮫﺎ داروی
ِ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻓﺎق ّ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮاق راه ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ رو ﻧﯿﺴﺖ،
ِ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ََ َ

ۡ

َّ ُ ّٗ ّ

٦٥

﴿�ن َ�تف َّرقا ُ�غن ُ
ٱ� � مِن َس َعتِهِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۳۰ :
ِ

»ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن و ﻣﺮد از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﯾﮏ را از ﺑﺨﺸﺶ و اﺣﺴﺎن ﺧﻮد

ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻼق ،در واﻗﻊ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺎری از داﯾﺮهی ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و
ﻓﻄﺮت ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود ،و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺮﯾﮏ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و زور ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اداﻣﻪی ﮐﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن از دﯾﮕﺮی دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی زور و اﺟﺒﺎر و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ و زﻧﺪاﻧﯽ اﺑﺪی ،و ّ
ﺟﮫﻨﻤﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ّ
ّ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﮔﻨﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼ ،ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎری
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺟﺪاﯾﯽ«.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎاھﻞ و ﺑﺪزﺑﺎن و ﺑﺪﺳﯿﺮت ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ؛ اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ھﻤﺴﺮ و ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام در ﮐﻨﺎر ھﻢ و ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻮل و ارزشھﺎ و رھﻨﻤﻮدھﺎی اﺳﻼم از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی آﻣﺎر ﻃﻼق ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺧﺎﻧﻮادهای ﻗﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﺪاﯾﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ارزشھﺎ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ّ
 .۱دﻗﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ ،و ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺟﺎه و
ﺟﻤﺎل ،دﯾﻦ و اﺧﻼق و داﻧﺶ او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 .۲ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻇﺎھﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوع و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
 .۳ﺑﺴﺘﮕﺎن دﺧﺘﺮ ھﻤﻪی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮی ّ
ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﻓﮫﻤﯿﺪه و
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دﯾﻦ و اﺧﻼق ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎران را ﺑﺮ داراﯾﯽ و
ﺑﺎ
اﻣﻮال آﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪھﻨﺪ.

٦٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۴ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ و ازدواج ّ
اھﻤﯿﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده داده ﺷﻮد .و ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺒﺎر دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ّ َ
 .۵اﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﮫﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی
واﺟﺐ و ﺿﺮوری ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﺑﺸﻮد.
 .۶ﺑﺎ ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ در ﻣﻮرد ازدواج او ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺸﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎن ازدواج،
ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ؛ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﺎ ﻣﺎدر
دﺧﺘﺮان در ﻣﻮرد ازدواﺟﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ«.
 .۷رﻓﺘﺎر و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﻮب را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ واﺟﺐ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از
زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺣﺪود و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ و ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ.
 .۸ﻣﺮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ واﻗﻊﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺪان آرﻣﺎﻧﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد
ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،و در ﮐﻨﺎر ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎ و
ﻣﺤﺎﺳﻦ او و ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۹ﻣﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد
دﭼﺎر دﻟﮕﯿﺮی و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ» ،ﻋﻘﻞ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ« را ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﻌﯿﺎر
ﻗﺮار دھﻨﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺨﻦ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﺎﻃﻔﻪ از
او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﻨﺪ و ﺑﺎ او ﻣﺪارا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
اﺳﺎس را ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
 .۱۰ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻧﺎاھﻞ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻤﺖ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و آراﻣﺶ
ﺑﺪون ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ او ﺗﻨﺪی و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ ،ﻧﺰدﯾﮑﺎن و دوﺳﺘﺎن آﻧﺎن
 .۱۱اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ آﺷﺘﯽ ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از
ّ
اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد
ﻃﺮف
ِ
ِ
اﯾﻦ اﻣﻮر ،رھﻨﻤﻮدھﺎ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺪﯾﺪهی ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق

٦٧

زﻣﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﻼق:

اﺳﻼم ﻃﻼق را در ھﺮ زﻣﺎن و در ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد و ﻃﻼق ﻣﺸﺮوع
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ا ﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎھﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ھﻤﺒﺴﺘﺮ
ّ
روال ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﻼق اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻼق ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ِ
رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ا ﯾﺎم ﭘﺎک ﺷﺪن زن از ﺣﯿﺾ و ﭘﯿﺶ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی
ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن و
ّ
ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ھﺮ دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده ،ھﻤﺴﺮش
ِ
را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ و ﭼﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻼق را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺎم
ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪی زن آﻏﺎز و ﭘﺲ از ﭘﺎک ﺷﺪن از آن و ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد،
ﯾﮏ ﻃﻼق او را ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،دو ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺟﺒﺮان و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻼق دھﻨﺪه ﻣﯽ دھﺪ؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽرود و ﻗﺒﻞ از ازدواج زن
ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ و ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﯾﺎ ﻃﻼق دادﻧﺶ  -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻓﺮﯾﺐھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﻘﮫﯽ  -از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای آن ھﺎ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
ّ
ّ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﻌﯿﺸﺖ زن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدن او را از ﻣﻨﺰل و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن در
ﻃﻮل ﻣﺪت ّ
ﻋﺪه ،در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ّ
ﻣﺤﺒ ﺖھﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و دل ھﺎی زﻧﮕﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺎن ﺻﯿﻘﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ی اداﻣﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ در آن
زﻧﺪه ﮔﺮدد.
ﻃﻼق دادن زن ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق و ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪی او از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮد ،ﺣﯿﻒ و
ﻣﯿﻞ ﺷﻮد ،و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
ھﻤﭽﻨﺎن زن ﺑﺮاﺳﺎس ُﻋﺮف ،ﺣﻖ دارد از ﺷﻮھﺮش درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺮ ﻧﻔﻘﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺘﻌﻪ(.
زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و اﺳﺮار و ﻋﯿﻮب
و ﻣﺮد ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ِ
او را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻣﻮرد ّ
اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار دھﺪ.

٦٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﺸﺮ ّ
وﻋﯿﺖ دارد و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻋﻤﻞ ّ
ﺟﺮاﺣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺟﺰ ﺗﻦ در دادن ﺑﺪان ﭼﺎرهای وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ در ّ
ﺣﺪ ﺿﺮورت و ﺑﺮاﺳﺎس
ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رھﺎﯾﯽ َﻃ َﺮﻓﯿﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
ِ
و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ّ
ﻋﻠﺖ ،ﺣﻖ ﻃﻼق در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮد اﺳﺖ؟
در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ّ
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻨﺰل و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .در
ّ
اﺑﺘﺪا ﭘﺮداﺧﺖ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن را ،او ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﮐﺎن ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ دوش
ّ
ّ
ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ را
او اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻮر ﮐﻢارزش ،ﺑﺨﻮاھﺪ
ارﮐﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﺗﻼش و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﻮد ،آن را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و در واﻗﻊ او ھﻤﻪی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﮕﮫﺪاری و ُرﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ درﺧﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺿﺮوری و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﻄﻊ آن ﺗﻦ ﻣﯽدھﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺪﯾﺸﻪی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎی ﻣﮫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ً
ﻃﻼق را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ زﻧﺎن زود ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ وﻗﻮع ﻃﻼق در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
و ﮐﺪورت ،ﺳﺮﯾﻊ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ،از ھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﭙﺮدن ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﺑﻪ دادﮔﺎهھﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ از آن ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ ُو ﮐﻼء و رؤﺳﺎی دادﮔﺎهھﺎ و
ﻣﻨﺸﯽ و ...در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن اﺳﺮار ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺑﺮﻣﻼ
ﺑﺸﻮد و ﺳﺨﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﮕﺮدد[.
س :آﯾﺎ ﻃﻼق دارای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻃﻼق ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
َ
 -۱ﻃﻼق اﺣﺴﻦ.
 -۲ﻃﻼق ّ
ﺳﻨﺖ.
 -۳ﻃﻼق ﺑﺪﻋﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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َ
»ﻃﻼق اﺣﺴﻦ« :ﺑﻪ ﻃﻼﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدی زن ﺧﻮد را در ّاﯾﺎم ﭘﺎﮐﯽ وی و
ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او ﻃﻼق دھﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وی آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ّ
ﻋﺪهاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن و
ّ
ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ھﺮ دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده،
ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ و ﭼﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﻼق را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ّاﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪی زن آﻏﺎز و ﭘﺲ از ﭘﺎک ﺷﺪن از آن و ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺎ او
ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻃﻼق او را ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
ّ
ﺳﻨﺖ« :ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ھﻤﺴﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ،ﺳﻪ ﻃﻼق
و »ﻃﻼق
ُ
در ﺳﻪ ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺪھﺪ؛ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﻼق در ﺳﻪ ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻼﻗﯽ را »ﻃﻼق
َﺣﺴﻦ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ّ
زﻧﺎن »ﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ« )زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه( و
در
ھﻢ
ﻋﺪد،
در
ﺖ
ﺳﻨ
ھﻢ در زﻧﺎن »ﻏﯿﺮﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ ِ« ،ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ّ
ﺳﻨﺖ در »وﻗﺖ« ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن
»ﻣﺪﺧﻮلﺑﮫﺎ« اﺧﺘﺼﺎص دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ،زن ﺧﻮد را در اﯾﺎم ﭘﺎک ﺷﺪن زن از
ﺣﯿﺾ و ﭘﯿﺶ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ.
و »ﻃﻼق ﺑﺪﻋﺖ« :ﺑﻪ ﻃﻼﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ]ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﯾﺮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ[ ﻣﺮد زن را ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﺑﺪھﺪ؛ ]و ﯾﺎ ﺳﻪ
ً
ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻟﻔﻆ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﺳﻪ ﻃﻼق داده
ﺷﺪهای« .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم .ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم .ﺗﻮ را
ﻃﻼق دادم«[ .و ﯾﺎ زﻧﺶ را در ﯾﮏ ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ،ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ .١

 -١و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﻮع دو ﻃﻼق در ﯾﮏ ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در وﻗﻮع ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ،
رواﯾﺎت ،ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ]اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ در[ ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﻞ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی از ّ
ﺳﻨﺖ ّ
اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺖ زاﺋﺪه
ﺗﻌﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن از زن ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ِ
)ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ( ﻧﯿﺴﺖ .در رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﺎدات« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺠﺎت
ﮐﺮدن ﻓﻮری ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﮑﺮوه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
ﺣﺎﺻﻞ
ِ

اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﻼق ﺑﺪﻋﺖ :ﺑﻪ ﻃﻼﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺮ دو
ﻧﻮع ﻃﻼق ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ زن را ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﺎ ﺳﻪ
ﻟﻔﻆ در ﯾﮏ ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺪھﺪ؛ و ﯾﺎ دو ﻃﻼق را در ﯾﮏ ﻃﮫﺮ ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﻼق را در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ و
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد  -ھﻤﺴﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه  -ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ،ﻃﻼق واﻗﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ]زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد [،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪهاش اﺳﺖ،
ھﻤﺴﺮ ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و در اﯾﻦ ّ
ﻣﺪت ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت
ﻋﺪه ،او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺪو رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ]ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زن ﯾﺎ اﺟﺎزهی
ّ
وﻟﯽ او ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُّ َ َ
َ َ
ََ ََ ُ
َ ُ
ۡ
ت َ� َ َ ۡ
﴿ َوٱل ۡ ُم َط َّل َ�ٰ ُ
س ِه َّن ث�ٰثة ق ُر ٓو ٖء � َو� �ِل ل ُه َّن أن يَ� ُت ۡم َن َما خل َق
� َّ�ص َن بِأنف ِ
َ
ُ َّ ُ ۡ َّ َّ َ ۡ
َ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُّ َ ّ
َ
ۡ
َّ ُ
ۡ
َّ
َّ
َ
ٱ� ِ ٓ
ِ
� أرحا ِم ِهن إِن �ن يؤمِن ب ِٱ�ِ وٱ�وم ٱ�خِرِ� و�عو�هن أحق بِر ِدهِن ِ�
َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ٗ
�ٰل ِك إِن أ َراد ٓوا إِص�ٰحا] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۸ :
ّ
»و زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﻋﺪه
ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺎور دارﻧﺪ،
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن ﭼﻪ را )اﻋﻢ از ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﻮن ﻣﺎھﺎﻧﻪ( در َر ِﺣﻢ اﯾﺸﺎن
آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺷﻮھﺮان آﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و از
ِ
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،در اﯾﻦ ﻣﺪت ّ
ﻋﺪه ،از دﯾﮕﺮان ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮان ﺑﻪ

راﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﺎن اﺻﻼح ﺑﺎﺷﻨﺪ«[.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ھﻤﺴﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ،ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ ﻃﻼق ،از ﺷﻮھﺮش ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ّ
ﻋﺪه
ﯾﺎ ﭘﺲ از ّ
ﻋﺪه ﺑﺪو رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﺗﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺧﻮاھﯿﻢ داد .١
ّ
]و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻃﻼق دارای اﻗﺴﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
 .۱ﻃﻼق ُﺳ ّﻨﯽ :ﻃﻼق ُﺳ ّﻨﯽ ﯾﺎ ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روال ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨ ِﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ج اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ،ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﭘﺎک ﺷﺪن زن از ﺣﯿﺾ و ﭘﯿﺶ از ھﻢ
ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد.

ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ زﻧﺶ را در ﻃﮫﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﮐﺮده ،ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ و ﯾﺎ در اﯾﺎم ﺣﯿﻀﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم دھﺪ،
ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
١
زن ﻏﯿﺮﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ« و ﺑﺎب »رﺟﻮع ﺑﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ« ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
 ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎب » ِﻃﻼق ِ

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ّ
ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ھﺮ دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده ،ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ و ﭼﺎرهای ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻃﻼق را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪی زن آﻏﺎز و
ﭘﺲ از ﭘﺎک ﺷﺪن از آن و ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻃﻼق او را ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۲ﻃﻼق ِﺑﺪﻋﯽ :ﻃﻼق ِﺑﺪﻋﯽ ﮐﻪ ﻃﻼﻗﯽ ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد
ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺮﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی زﻧﺶ را در اﯾﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﺎک ﻧﺸﺪه ،ﯾﺎ در ﭘﺎﮐﯽ ﭘﺲ از ﻋﺎدت
ﮐﻪ ھﻨﻮز از
ِ
ِ
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﺎ
ھﻢ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ُ
اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ ھﻤﭽﻮن ﻃﻼق ﺳﻨﯽ
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ ھﻤﺴﺮی ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۳ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ :ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺣﻖ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن
ھﻤﺴﺮش را ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد وﻗﻮع آن ،ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ او ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺎ او دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و ﻣﻮاﻓﻘﺖ زن ﺑﺎ ﻣﮫﺮﯾﻪ و ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؛ و در
ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« درﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﻣﺮدی زﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺟﻌﯽ ﻃﻼق داده و در ﻣﺪت زﻣﺎن » ّ
ﻋﺪه« ،او را
ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺪه ،ﻃﻼق او »ﺑﺎﺋﻨﻪ« ﻣﯽﺷﻮد.
ب( ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﮐﻪ زن ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ ،او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح
ُ
آن را »ﺧﻠﻊ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
َ َ
داور ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن
و
ﻢ
ﮑ
ج( در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دو ﺣ
ِ
آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ از اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
د( زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ و ﻗﺒﻞ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی ،ﺷﻮھﺮش او را ﻃﻼق دھﺪ ،ﻃﻼﻗﺶ
»ﺑﺎﺋﻨﻪ« ﮔﺮدﯾﺪه و رﻋﺎﯾﺖ ّ
ﻋﺪه ھﻢ ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
ھ ( ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ،ھﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق او را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎری
ً
ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺒﻼ دو ﻃﻼق او واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻃﻼق ،ﻃﻼق ﺳﻮم او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﯿﻨﻮﻧﻪی ﮐﺒﺮی« در ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺷﻮھﺮ ﮐﺮدن و ﻃﻼق
داده ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮ دوم ،ﺷﻮھﺮ اول ﺣﻖ ازدواج ّ
ﻣﺠﺪد ﺑﺎ او را ﻧﺪارد.
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۴ﻃﻼق رﺟﻌﯽ :ﻃﻼق رﺟﻌﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺣﻖ دارد زن ﻃﻼق داده ﺷﺪهی
ﺧﻮﯾﺶ را  -ﺣﺘﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او  -ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﻃﻼق ّاو ِل زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺷﺪه و آن زن ،ﭘﻮل و ﻣﺎﻟﯽ
ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،دو
ِ
را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺟﻌﯽ ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ﺣﮑﻢ او
ھﻤﺎن ﺣﮑﻢ ھﻤﺴﺮ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻟﺒﺎس و ﻏﺬا و ﻣﺴﮑﻦ او را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ّ
ﻋﺪه ھﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻮھﺮش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪه او را ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﻃﻼﻗﺸﺎن »ﺑﺎﺋﻨﻪ« ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮی
ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ھﻤﺴﺮی ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ» :از
ﻧﻔﺮ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ« .و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن زن ،دو ِ
ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل ،ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ِ
 .۵ﻃﻼق ﺻﺮﯾﺢ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻃﻼق و
ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ّﻧﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﻠﻤﻪی »ﻃﻼق« و...
ﻧﯿﺖ ﻃﻼق دھﻨﺪه اﺣﺘﯿﺎج
 .۶ﻃﻼق ﮐﻨﺎﯾﻪ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وﻗﻮع آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ِ
دارد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺮو«؛ »از
ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون ﺑﺮو« و...
ّ
ّ
ﻣﻨﺠﺰ و ﻃﻼق ﻣﻌﻠﻖ :ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺰ ،ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
 .۷ﻃﻼق
ّ
ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻃﻼق داده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺰ
ﯾﺎ ﻃﻼق ﻗﻄﻌﯽ ،ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهی آن ،ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻮری ﻃﻼق را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم.
ﻣﺠﺮد ﺻﺪور آن از ﻣﺮدی ﮐﻪ دارای ّ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
اھﻠﯿﺖ
ً
ﻃﻼق اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻊ ﺷﺪن ﻃﻼق ﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻮرا واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
و ﻃﻼق ﻣﻌﻠﻖ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،وﻗﻮع ﻃﻼق را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری از ﺟﺎﻧﺐ
ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آن ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﺮد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺑﺸﻮی،
ﻃﻼﻗﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮ ،ﻃﻼق زن واﻗﻊ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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 .۸ﻃﻼق ﺗﺨﯿﯿﺮ و ﻃﻼق ﺗﻤﻠﯿﮏ :ﻃﻼق »ﺗﺨﯿﯿﺮ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺖ را ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و اﺧﺘﯿﺎر زن ﺑﺴﭙﺎرد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﺟﺪاﯾﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻃﻼق او واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﻃﻼق »ﺗﻤﻠﯿﮏ« ھﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،زن را ﻣﺎﻟﮏ و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻼق ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻖ
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻃﻼق ﻣﻦ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ او واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی زﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﺪﻋﺖ« ﻃﻼق دھﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﻃﻼق ﺑﺪﻋﺖ )ھﻤﭽﻮن ﻃﻼق ﺳﻨﺖ( واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد )و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ
ھﻤﺴﺮی ﻣﯽﮔﺮدد( .و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا او ﻣﺨﺎﻟﻒ
ّ
ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻃﻼق ،در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻃﻼق در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺷﺮع
ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی زﻧﺶ را در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﻃﻼق
دھﺪ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ )و اﮔﺮ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را
ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷﻮد ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﯿﺾ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎک ﺷﻮد؛
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،او را ﻃﻼق دھﺪ .و اﯾﻦ در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زن »ﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ« ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪی زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰﺷﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ(؛ و اﮔﺮ زن »ﻏﯿﺮ ﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ« )زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺪه( را در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻃﻼق داد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻃﻼق ،در ﺣﺎل ﺑﺎرداری زن واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻃﻼق در ﺣﺎل ﺑﺎرداری زن درﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻃﻼق ﭘﺲ از ﺟﻤﺎع و
ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
زن ﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ )زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺷﺪه( را
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ ﻓﺮدی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ِ
ﺳﻪ ﻃﻼق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ ﺑﺪھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؟
ُ
ج :ﻣﺮد ،ھﻤﺴﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ،در ﺣﺎل ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ از ﺣﯿﺾ ،ﻗﺒﻞ از آن
دوم و ّ
ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ و ﻃﻼق ّ
ﺳﻮم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دوم و ّ
ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ُﻃﮫﺮ ّ
ﺳﻮم ﺑﺪھﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :ﻣﺮدی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ زﻧﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ّ
ﺳﻨﺖ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن
زن از زﻣﺮهی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺋﺴﻪ و ﯾﺎ
ﺻﻐﯿﺮه اﺳﺖ(؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن زن را در ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ ھﺮ ﮔﺎه آن ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ ،دوﺑﺎره او را ﯾﮏ ﻃﻼق دﯾﮕﺮ ﺑﺪھﺪ؛ و ﭼﻮن ﻣﺎه ّ
دوم ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺎر
ﺳﻮم ﻧﯿﺰ او را ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ(.
س :آﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﯽ را ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻃﻼق دھﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮی و ﻃﻼق او ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ِ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ؟ )ﯾﻌﻨﯽ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ را ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ(؟
ج :آری؛ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ.
ّ
س :ھﻤﺴﺮ ﻣﺮدی ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺎردار اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ او را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ ،ﺳﻪ
ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؟
ﻟﻔﻆ ﻃﻼق،
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ھﺮ ِ

ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ )ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﻃﻼق را در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺪھﺪ( .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ او را ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ.
س :آﯾﺎ ﻃﻼق ھﺮ ﺷﻮھﺮی واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺴﺘﻦ رواﺑﻂ ھﻤﺴﺮی و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﻃﻼق ﺷﻮھﺮی واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻃﻼق ﮐﻮدک،
دﯾﻮاﻧﻪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﻃﻼق ﻓﺮد ﻣﺴﺖ و ُﻣ َ
ﮑﺮه )ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ زور و اﺟﺒﺎر ،وادار ﺑﻪ ﻃﻼق دادن ﮔﺮدد(
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
١
ج :ﻃﻼق آنھﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .

ّ
١
ُ
ﺴﮑﺮ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻠﺶ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣ ِﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻏﯿﺮه( زاﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ از
اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺣﮑﻢ )وﻗﻮع ﻃﻼق در ﺣﻖ ﻓﺮد ﻣﺴﺖ( ﺑﻪ ﺳﺎن زﺟﺮ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی
ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮرد و از ﺧﻮردن آن ﺳﺮش ﺑﻪ درد آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺟﮫﺖ درد ﺳﺮ ،ﻋﻘﻠﺶ زاﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۲۶۶/۳ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،او را در ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ،از آن ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎرع او را
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ زاﺋﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،اﻋﺘﺒﺎر داده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ،او را
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
و در اﯾﻨﺠﺎّ ،
ﺣﺪ و ﻣﺮز »ﻣﺴﺘﯽ« را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﻣﺴﺖ ،ﻣﺮد و زن و زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪھﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان از ﻋﻘﻞ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت او ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻮﺷﯿﺎر و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،واژهی »ﻣﺴﺘﯽ« را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آورده؛ از اﯾﻦ رو ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
آنھﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻤﺴﺮﺷﺎن را ﻃﻼق دادهاﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﻼﺻﺔ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻃﻼق
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ زوال ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ در
اﺻﻞ ﺧﻮد ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎرﺿﻪی ِاﮐﺮاه و ِاﺟﺒﺎر آن را ﻣﺒﺎح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺒﺒﯽ
ﻗﯿﺎم ﺳﺒﺐ ،ﻃﻼق را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع و
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ و ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ِ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ واژهی » ُﺳﮑﺮ و ﻣﺴﺘﯽ« :ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺒﻮﺑﺎت و
ﻋﺴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﻣﺴﺘﯽ از ھﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و واژهی » ُﺳﮑﺮ و ﻣﺴﺘﯽ« ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺣﺸﯿﺶ و ﺑﻨﮓ ،ﻋﻘﻠﺸﺎن زاﺋﻞ
ﮔﺮدد و زﻧﺎﻧﺸﺎن را در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻼق ﺑﺪھﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺣﺸﯿﺶ» ،ورﻗﺔ اﻟﻘﺘﺐ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در

واﻗﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼق ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻋﻠﻤﺎی اﺣﻨﺎف و ﺷﻮاﻓﻊ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛
زﯾﺮا ھﺮ دو ﻣﺬھﺐ در ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﺣﺸﯿﺶ و ﺗﺄدﯾﺐ ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺸﯿﺶ را ﺣﻼل ﺑﺸﻤﺎرد،
ّ
زﻧﺪﯾﻖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺒﺘﻐﯽ« اﺷﺎره ﺷﺪه و اﺑﻦ ھﻤﺎم ﻣﺤﻘﻖ ﻧﯿﺰ آن را در »ﻓﺘﺢ

اﻟﻘﺪﻳﺮ« دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ّ
ﺣﺪادی  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة«  -ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺸﯿﺶ و ﺑﻨﮓ

و اﻓﯿﻮن )ﺗﺮﯾﺎک( را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وی در آﺧﺮ ﻣﺒﺤﺚ »اﺷﺮﺑﺔ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﺮدی
ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ واژهی » ُﺳﮑﺮ و ﻣﺴﺘﯽ« ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺮﯾﺎک و ﺑﻨﮓ زاﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻃﻼق اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻓﺮاد در ﺻﻮرﺗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و
ﺑﻪ ھﺪف ّ
ﻋﯿﺎﺷﯽ و وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ و اﯾﺠﺎد آﻓﺖ و ﺿﺮر ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :ﻃﻼق ﻓﺮد ﮔﻨﮓ )ﻻل( ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﻃﻼق وی ﺑﺎ اﺷﺎره واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهای ﺑﺎ اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ
آن زن را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؟ ارﺑﺎب ﯾﺎ ﺑﺮده؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ او را ﻃﻼق دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮده(؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮده زﻧﺶ را ﻃﻼق داد ،ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ارﺑﺎب ،زن ﺑﺮدهاش را ﻃﻼق دھﺪ ،ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻼق

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺶ رﺟﻮع
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻃﻼقھﺎ ،ﻃﻼﻗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن،
رﺟﻮع ﺑﻪ زن درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
١
ج :ﻃﻼق ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
 -۱ﻃﻼق رﺟﻌﯽ :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻃﻼق ،ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﻃﻼق داده ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪهاش اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ّ
 -۲ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻃﻼق ،ﺷﻮھﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؛
ﻣﮕﺮ )ﭘﺲ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و ﻣﻮاﻓﻘﺖ زن ﺑﺎ ﻣﮫﺮﯾﻪ و( ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ.
ّ
 -۳ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻃﻼق ،ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼج و ﺗﺪاوی ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻃﻼﻗﺶ
واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن از روی ّ
ﻋﯿﺎﺷﯽ و وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد آﻓﺖ و ﺿﺮر
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ و دردﺳﺮ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن
دردﺳﺮ ،ﻋﻘﻠﺶ زاﺋﻞ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا زوال ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاب .در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ

ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻨﮓ و ﺗﺮﯾﺎک اﺷﺎره دارد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﻼج و ﺗﺪاوی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ّ
در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺰازﯾﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻨﮓ و ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻨﮓ و ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﻣﺎن و ﺗﺪاوی ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ.
 -١اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﻼق ،از ﺟﮫﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻃﻼق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،از ﺟﮫﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن
ﻃﻼق ﺑﺎ ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ّ
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )و ازدواج واﻗﻌﯽ و ّ
ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ ﻣﺆﻗﺘﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ(؛
دوم وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﺎ زن را ﻃﻼق داد و ّ
ﭘﺲ از آن ،اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ّ
ﻋﺪهاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن دوﺑﺎره ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﻃﻼق رﺟﻌﯽ و ﺑﺎﺋﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ج :ﻃﻼق از ﺟﮫﺖ »ﻟﻔﻆ« ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﻃﻼق ﺻﺮﯾﺢ.
 -۲ﻃﻼق ﮐﻨﺎﯾﻪ.

»ﻃﻼق ﺻﺮﯾﺢ« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﮐﻠﻤﺎت آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻃﻼق ﺻﺮﯾﺢ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﻨﺎی
ّ
ﮐﻼم ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻆ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﻔﻆ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻏﯿﺮ آن ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﺪارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ّ
ﮐﻪ[ ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﻃﻼﻗﯽ«؛ ﯾﺎ »ﺗﻮ ﻣﻄﻠﻘﻪای« و ﯾﺎ »ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم«) ،و
ّ
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻟﻔﻆ ﻃﻼق( .و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﻃﻼق رﺟﻌﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد )ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯽھﺪف
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻮﺧﯽ آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻧﯿﺖ ﻃﻼق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ّ ّ
ّ
ّ
ﺟﺪ :اﻨﻟﺎﻜح واﻟﻄﻼق والﺮﺟﻌﺔ«؛
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺛﻼث ﺟﺪﻫﻦ ﺟﺪ وﻫﺰﻟـﻬﻦ

ﺟﺪی در آنھﺎ ّ
»ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ّ
ﺟﺪی اﺳﺖ؛ ﻧﮑﺎح ،ﻃﻼق و رﺟﻮع ﮐﺮدن«.
ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻮداود[.
و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ
اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ ﻃﻼق ،آن اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻃﻼق ﻧﺪارﻧﺪ .و از دﯾﮕﺮ ِ

ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ اﻟﻄﺎﻟﻖ« ]ﺗﻮ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ اﻟﻄﻼق«؛

و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻃﻼﻗ ﹰﺎ« .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﻧﯿﺖ ﻃﻼق

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ واﮔﺮ ﻧﯿﺖ دو ﻃﻼق
داﺷﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺳﻪ ﻃﻼق داﺷﺖ ،ھﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق
واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ،اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﺗﻮ ﻃﻼﻗﯽ ،ﺗﻮ

ﻃﻼﻗﯽ[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دو ﻃﻼق رﺟﻌﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٱلط َ� ٰ ُق َم َّرتَ َ ۡ َ ُ
﴿ َّ
اكۢ ب َم ۡع ُروف أَ ۡو � َ ۡ� ُ
�حۢ �ِإ ِ ۡح َ ٰ
� ٖن] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۹ :
ٍ
ِ
ان� فإِمس ِ
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(
»ﻃﻼق دو ﺑﺎر اﺳﺖ )آن ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ در آن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻃﻼق ،ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد (:ﻧﮕﺎھﺪاری زن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﯾﺎ رھﺎ

ﮐﺮدن )او( ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ )و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺑﻪ دور از ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر(«.
و »ﻃﻼق ﮐﻨﺎﯾﻪ«] :ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻼق و ﻏﯿﺮ آن را دارﻧﺪ و
ﮐﻠﻤﺎت آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای وﻗﻮع آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻧﯿﺖ ﻃﻼق دھﻨﺪه اﺣﺘﯿﺎج دارد[ .و ﻃﻼق ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﺑﺪون ّﻧﯿﺖ ﻃﻼق و ﺑﺪون
و ِ
١
ﻗﺮﯾﻨﻪ و دﻻﻟﺖ ﺣﺎل واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺖ و ﺑﺪون
ﻗﺮﯾﻨﻪ و دﻻﻟﺖ ﺣﺎل ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﻃﻼق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﻃﻼق ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ » َﺟﻮن« را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وارد ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﺑﺰرگ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدی ،ﭘﺲ
ﺑﻪ اھﻠﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮ« .ﺑﺨﺎری.
 -١ﻣﺮاد از »ﻗﺮﯾﻨﻪ و دﻻﻟﺖ ﺣﺎل« :ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدش را اﻓﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪی آنّ ،
ﺗﻘﺪم ذﮐﺮ ﻃﻼق اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﯿﻂ« آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب
ﺷﺌﺖ و
ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدی ،ﺗﻮ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ« ]اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ان
ِ
اﺧﺘﺎری[؛ و زن ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﺳﺘﻢ و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدم«؛ در آن ﺻﻮرت دو ﻃﻼق واﻗﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ » ّ
ﻣﺸﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻦ«؛ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ »اﺧﺘﯿﺎر«؛ و ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا
در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ّ
ﻣﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ .(۳۲۲/۳
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻟﻔﻆ ﮐﻨﺎﯾﻪی ﻃﻼق آن اﺳﺖ
ﮐﻪ آن ﻟﻔﻆ ﺑﺮای ﻃﻼق وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻼق و ﻏﯿﺮ آن را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از
ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻃﻼق ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻃﻼق و ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ و
دﻻﻟﺖ ﺣﺎل  -ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق ﯾﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ  -وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ در »رداﻟﻤﺤﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« از آن ﺟﮫﺖ »از ﻟﺤﺎظ
ﻗﻀﺎﯾﯽ« ﮔﻔﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ »دﯾﺎﻧﺖ« ،ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﻻﻟﺖ ﺣﺎل و
ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« از آن ﺟﮫﺖ »ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق« ﮔﻔﺖ ،ﺗﺎ اﺷﺎرهای ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪان ﭼﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﮫﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ؛ دﻻﻟﺖ ﺣﺎل از دﻻﻟﺖ ﻣﻘﺎل ،ﻋﺎﻣﺘﺮ و
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق ﺑﻪ »ﺳﺆال ﻃﻼق« ﯾﺎ »ﺗﻘﺪﯾﻢ ِاﯾﻘﺎع« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛
ً
ﺛﻼﺛﺎ« ]ﺳﻪ ﺑﺎر ّ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ا ّ
ﻋﺪه ﺳﭙﺮی ﮐﻦ[ .و ﻗﺒﻞ از آن
ﻋﺘﺪی
ِ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن زن ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ،ﻃﻼق را از آن ﻓﺮد ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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و در ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س آﻣﺪه اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ او و دو دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ
ّ
ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻠﻔﺸﺎن از ﻏﺰوهی ﺗﺒﻮک ،ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :از
ھﻤﺴﺮت ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻦ .ﮐﻌﺐ س ﮔﻔﺖ :او را ﻃﻼق دھﻢ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﮑﻪ از او ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻦ و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮ .ﮐﻌﺐ س ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ:
ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺮو« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
در رواﯾﺖ اول ،ﻧﯿﺖ ﻃﻼق وﺟﻮد داﺷﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻃﻼق واﻗﻊ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ در رواﯾﺖ
دوم ،ﻧﯿﺖ ﻃﻼق وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ﻃﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ[.
س :در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ؟
ج :اﻟﻔﺎظ »ﮐﻨﺎﯾﻪ« ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد :ﺑﺎ ﺳﻪ ﻟﻔﻆ آن ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ
واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺖ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻃﻼق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﹺ ی« ّ
]ﻋﺪه ﺳﭙﺮی ﮐﻦ[؛ »اﹺﺳﺘﱪئ
ﻋﺘﺪﹼ
رﲪﮏ« ]رﺣﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﻦ[؛ و » ﹺ
اﻧﺖ واﺣﺪة« ]ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﯽ[.

ﻃﻼق ِ◌ ﺑﺎﺋﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﻧﯿﺖ
و ﺑﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ِ
ﺳﻪ ﻃﻼق داﺷﺖ ،ﺳﻪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻧﯿﺖ دو ﻃﻼق داﺷﺖ ،ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﹺ
اﻧﺖ ﺑﺎﺋﻦ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺎﺋﻦ و ﺟﺪا
ھﺴﺘﯽ«؛ »اﻧﺖ ﺑﺘﺔ«؛ »اﻧﺖ ﺑﺘﻠﺔ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮﯾﺪه ھﺴﺘﯽ«؛ »ﺣﺒﻠﮏ ﻋﻠﯽ ﻏﺎرﺑﮏ«؛ »رﯾﺴﻤﺎن

ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ )اﺧﺘﯿﺎرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدت اﺳﺖ(«؛ »اﳊﻘﯽ ﺑﺎﻫﻠﮏ«؛ »ﺑﻪ اھﻠﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ«؛
»اﻧﺖ ﺧﻠﻴﺔ«؛ »ﺗﻮ رھﺎ ﺷﺪه ھﺴﺘﯽ«؛ »اﻧﺖ ﺑﺮﻳﺔ«؛ »ﺗﻮ رھﺎ و آزادی«؛ »وﻫﺒﺘﮏ ﻻﻫﻠﮏ«؛

»ﺗﻮ را ﺑﻪ اھﻠﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪم«؛ »اﺧﺘﺎری«؛ »اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ«؛ »ﻓﺎرﻗﺘﮏ«؛ »از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﺪم«؛

»اﻧﺖ ﺣﺮة«؛ »ﺗﻮ آزادی«؛ »ﺗﻘﻨﻌﯽ«؛ »ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺑﭙﻮش؛ ﯾﺎ روﺑﻨﺪ ﺑﺰن«؛ »اﺳﺘﱰی«؛ »ﺧﻮدت

را اﺳﺘﺘﺎر ﮐﻦ«؛ »اﻏﺮﺑﯽ«؛ »دور ﺷﻮ«؛ »اﺑﺘﻐﯽ اﻻزواج«؛ »ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮھﺮ ﺑﺎش«.

اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﻧﯿﺖ ﻃﻼق ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻼق
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ
ِ
واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ زن و ﻣﺮد در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت از
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﯾﯽ  ،١ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ دﯾﺎﻧﺖ  -آن ﭼﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ  -ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن و ﻣﺮد در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ھﺮ دو در ﺣﺎﻟﺖ »ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ«  ٢و ﯾﺎ در ﺣﺎل »ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ھﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد از آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ
ﻧﯿﺖ ﻃﻼق ﻧﺪاﺷﺘﻢ؛ در آن ﺻﻮرت از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در
ﺧﻮر »ﺟﻮاب« ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی » ّرد ﻃﻼق« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻟﻔﺎﻇﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ِ ّ
ّ
اﻣﺮک ﺑﯿﺪک« ،و » ِاﺧﺘﺎری«) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ» :ﺧﻠﯿﺔ«» ،ﺑﺮﯾﺔ«» ،ﺑﺎﺋﻦ«» ،ﺑﺘﺔ«ِ » ،اﻋﺘﺪی«ِ » ،
ھﺪاﯾﻪ(
و ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﻮاب« آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن از ﺷﻮھﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ،و ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺪو
ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ .و ﻣﻌﻨﺎی » ّرد« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ،ﻗﻮل زن را ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ.
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۳۲۶/۳ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ  -در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪ و دﻻﻟﺖ ﺣﺎل  -ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻗﺪوری و ﺳﺮﺧﺴﯽ )در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺒﺴﻮط« وی( ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻓﺨﺮ
اﻻﺳﻼم و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﺎ ﻗﺪوری و ﺳﺮﺧﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﭼﻨﺎناﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
در آنھﺎ ﻧﯿﺖ ﻃﻼق ﮐﺮده ﺷﻮد.
ّ
و ﻗﺎﻋﺪهی ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،در ﺣﺎل رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی دو ﻃﺮﻓﻪ
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺆاﻟﯽ از ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﻟﻔﺎظ
ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ارادهی ﻃﻼق ﮐﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،در ﺣﺎل رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی و در ﺣﺎﻟﯽ
ﺧﻮر » ّرد
ﮐﻪ ﺳﺆاﻟﯽ از ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ُ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ِ
ﻃﻼق« ھﺴﺘﻨﺪ ،ارادهی ﻃﻼق ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ» :اﺧﺮﺟﯽ« ]ﺑﯿﺮون ﺷﻮ[؛ » ِاذھﺒﯽ«
]ﺑﺮو[؛ »اﻏﺮﺑﯽ« ]ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻮ[؛ »ﻗﻮﻣﯽ« ]ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ[؛ » ّ
ﺗﻘﻨﻌﯽ« ]ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻦ[؛ »اﺳﺘﺘﺮی« ]ﺧﻮدت
را ﺑﭙﻮﺷﺎن[؛ » ّ
ﺗﺨﻤﺮی« ]رو ﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻦ[ و...
و اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،در ﺣﺎل ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺆاﻟﯽ از ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮر » ّرد ﻃﻼق و ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم« ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ از
ِ
آنھﺎّ ،رد ﻃﻼق و ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم ارده ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ» :ﺧﻠﯿﺔ«؛ »ﺑﺮﯾﺌﺔ«؛ »ﺑﺘﺔ«،
ﺧﻮر »ﺟﻮاب«
»ﺑﺘﻠﺔ«؛ »ﺑﺎﺋﻦ«؛ » ّﺣﺮام« و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ .و اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ِ
ّ
ھﺴﺘﻨﺪ ،از آنھﺎ ،رد ﻃﻼق و ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم اراده ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ» :اﻋﺘﺪی«؛
»اﺳﺘﺒﺮئ رﺣﻤﮏ«؛ »اﻧﺖ واﺣﺪة«؛ »اﺧﺘﺎری«؛ »اﻣﺮک ﺑﯿﺪک« .و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻏﺎﯾﺔ
اﻟﺒﯿﺎن« آﻣﺪه ،ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﻟﻔﻆ ﺑﺮای »ﺟﻮاب« ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ھﺪﻓﺸﺎن از آنّ » ،
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم« ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
» ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم« داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از آنھﺎ ﻧﯿﺖ ﻃﻼق را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ:

»ﻃﻼق رﺟﻌﯽ« ،ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ]ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﯿﺮﻃﻼق را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[ ،واﻗﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ] ،در وﻗﻮع ﻃﻼق[ ،اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
اﻋﺘﺪی« ّ
ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪّ » :
]ﻋﺪه ﻧﮕﮫﺪار[؛ »اﺳﺘﱪئ رﲪﮏ«
]رﺣﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﻦ[ و »اﻧﺖ واﺣﺪة« ]ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﯽ[.

و »ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد] .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ :ﻋﺒﺎرت از
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻼق و ﻏﯿﺮ آن را دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺶ
ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺮو« و اﻣﺜﺎل آن[ .و ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ دو ﺷﺮط ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ
ﻧﯿﺖ ﻃﻼق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ و دﻻﻟﺖ ﺣﺎل ]ﺑﺮ ﻃﻼق[ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪت ّ
و ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهی زن ﺳﭙﺮی
ﮔﺮدد و ﻣﺮد ﺑﺪو رﺟﻮع ﻧﮑﻨﺪ و او را ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪ.
ّ
و »ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ« :ﺑﻪ ﻃﻼﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد زﻧﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ
ُ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﻼق را در ﺳﻪ ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﻼق را در ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺑﺪھﺪ؛ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﺑﺪھﺪ؛ )ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺳﻪ ﻃﻼق ،داده
ُ
ﺷﺪهای( .و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﻼق را در ﯾﮏ ﻃﮫﺮ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺪھﺪ؛ و ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﮐﻨﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد
و اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ در ﺣﺎل ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺆاﻟﯽ از ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﻋﺪم ﺗﺼﺪﯾﻖ آن  -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ  -دو ﺳﺒﺐ ﯾﮑﺠﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق و ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ.
و اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ در ﺧﻮر » ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ در آنھﺎ »ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ«
ِ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﻮال ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ:
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ؛ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق و ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻀﺐ .و ﻣﺮاد از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :از ﻗﯿﺪ
ﻏﻀﺐ و ﻣﺬاﮐﺮهی ﻃﻼق ،ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻟﻔﺎظ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد :ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی »ﺟﻮاب« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮاب در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺆال ﻃﻼق ﮐﻪ ﻋﺎری از ّرد ﻃﻼق ﯾﺎ ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم ﺑﺎﺷﺪ .و ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی »ﺟﻮاب« و » ّرد ﻃﻼق« اﺳﺖ و ﻋﺎری از ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻗﺴﻢ ّ
ﺳﻮم آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺧﻮر » ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم« و »ﺟﻮاب« اﺳﺖ و ﻋﺎری از » ّرد ﻃﻼق« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و ﻧﯿﺖ ﺳﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺳﻪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از
آنھﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق ،ﭘﺴﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪی را اﻓﺰود؛ )ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب
ﻃﺎﻟﻖ ﺑﺎﺋﻦ«؛ ﯾﺎ » ﹺ
ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﹺ
اﻧﺖ ﹶاﻓﺤﺶ اﻟﻄﻼق«؛( در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﻧﻮع
اﻧﺖ ﹲ
ﹲ
ﻃﻼﻗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؟ رﺟﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺋﻦ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺮد ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺑﺎﺋﻦ« ]ﺗﻮ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ھﺴﺘﯽ[؛ »اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ اﺷﺪﹼ اﻟﻄﻼق« ]ﺗﻮ ﺑﻪ

ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ،ﻃﻼﻗﯽ[؛ »اﻧﺖ اﻓﺤﺶ اﻟﻄﻼق« ]ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺒﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق،

ﻃﻼﻗﯽ[؛ »اﻧﺖ ﻃﻼق اﻟﺸﻴﻄﺎن« ]ﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺷﯿﻄﺎن ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ »اﻧﺖ ﻃﻼق

اﻟﺒﺪﻋﺔ« ]ﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﺪﻋﺖ ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ »اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻛﺎﳉﺒﻞ« ]ﺗﻮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ،ﻃﻼق

ھﺴﺘﯽ[؛ و »اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻣﻸ اﻟﺒﻴﺖ« ] ١ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮی ﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،زﻧﺶ از او )ﺑﺎ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ( ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ
اﻟﻔﺎظ ،ﺑﺪو رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰای ھﻤﺴﺮش ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ،ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد زن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از اﺟﺰای زن ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد زن اﺳﺖ )و ﺑﺎ آن ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد زن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد( ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﺗﻮ

ﻃﻼﻗﯽ[؛ »ﻋﻨﻘﮏ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﮔﺮدن ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ[؛ »روﺣﮏ ﻃﺎﻟﻖ« ]روح ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ[؛

»ﺑﺪﻧﮏ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﺑﺪن ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ[؛ »ﺟﺴﺪک ﻃﺎﻟﻖ« ]ﺟﺴﺪ و ﺗﻦ ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ[؛

 -١در ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ اﺷﺪ
اﻟﻄﻼق« )ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ،ﻃﻼﻗﯽ(؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﮐﺄﻟﻒ« )ﺗﻮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﺰار ،ﻃﻼق
ھﺴﺘﯽ(؛ و ﯾﺎ »اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻣﻸ اﻟﺒﯿﺖ« )ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮی ﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ(؛ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖھﺎ )در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﯿﺖ( ،ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﻧﯿﺖ ﺳﻪ ﻃﻼق را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﺳﻪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق

٨٣

»ﻓﺮﺟﮏ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﻓﺮج و ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ[؛ »وﺟﻬﮏ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻃﻼق
اﺳﺖ[.

و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد» :ﻳﺪک ﻃﺎﻟﻖ« ]دﺳﺖ ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ[ و

»رﺟﻠﮏ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﭘﺎی ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ[؛ زﯾﺮا دﺳﺖ و ﭘﺎی ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد زن ﻧﯿﺴﺖ

و ﺑﺎ آنھﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ )در ﻃﻼق زن( ﺑﻪ ذﮐﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی زن ﻧﭙﺮداﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن،
ّ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﺟﺰء ﻋﺎم و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯽ از او ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻧﺼﻔﮏ ﻃﺎﻟﻖ« )ﻧﺼﻒ ﺗﻮ ﻃﻼق اﺳﺖ(؛ ﯾﺎ »ﺛﻠﺜﮏ ﻃﺎﻟﻖ« ]ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻮ ﻃﻼق

اﺳﺖ[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ )در ﻃﻼق زن (،ﻟﻔﻆ »ﻃﻼق« را ﻧﺼﻒ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻧﺼﻒ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ« ]ﺗﻮ

ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻃﻼق ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻠﺚ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ« ]ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﯾﮏ ﻃﻼق،
ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ و ﯾﺎ »اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺛﻠﺜﯽ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ« ]ﺗﻮ دو ﺳﻮم از ﯾﮏ ﻃﻼق ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻼق ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻟﻔﻆ ﻃﻼق ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ و
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﯾﮏ
ﻃﻼق ﮐﺎﻣﻞ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ِ
ِ
ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
ّ
ﻃﻼق ﻣﻌﻠﻖ )ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ از ﺷﺮوط ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺮدد(

س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ازدواج ﻧﻤﻮدم ،ﺗﻮ ﻃﻼق
ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﻃﻼق ﺑﺪان زن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺮد ﺑﺎ آن زن ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ،ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪی ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺮط  -ھﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻼق ﻧﯿﺰ
واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ان ﺷﺎء

٨٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ّ
اﷲ« )ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ(؛ و ﻋﺒﺎرت »ان ﺷﺎء اﷲ« را ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت

»اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ« ﺑﮕﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ّ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺻﯿﻐﻪی ﻃﻼق ،ﯾﺎ »ﻗﻄﻌﯽ« اﺳﺖ ﯾﺎ »ﻣﻌﻠﻖ« .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ
ّ
»ﻣﻨﺠﺰ« اﺳﺖ و ﯾﺎ »ﻣﻌﻠﻖ«.
ﻃﻼق »ﻗﻄﻌﯽ« ﯾﺎ »ﻣﻨﺠﺰ« :ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهی آن ،ﻗﺼﺪ وﻗﻮع ﻓﻮری ﻃﻼق
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم.
ﻣﺠﺮد ﺻﺪور آن از ﻣﺮدی ﮐﻪ دارای ّ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﻼق ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
اھﻠﯿﺖ
ً
ﻃﻼق اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻊ ﺷﺪن ﻃﻼق ﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻮرا واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ّ
اﻣﺎ ﻃﻼق »ﻣﻌﻠﻖ« :ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد وﻗﻮع ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ «،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﮑﺎن رﻓﺘﯽ ،ﺗﻮ را ﻃﻼق دادهام«.
ّ
و ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻃﻼق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد[.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪی،ﺗﻮ
ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از ازدواج ،آن زن در ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﻼق ﭘﺲ از وﺟﻮد ﺷﺮط واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ ّ
ﺷﺨﺺ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ،ﺑﻪ
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
ھﻨﮕﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪش ،زن را در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ) .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ :زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ،
زن در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وی ﻧﺒﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ازدواج ﮐﺮدم ،و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪی ،ﺗﻮ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«(.
س :ﭼﻪ اﻟﻔﺎﻇﯽ ،از اﻟﻔﺎظ »ﺷﺮط« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آنھﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
َ
ج :اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازِ » :ان« ]اﮔﺮ[؛ »اذا« ]ھﺮﮔﺎه[؛ »اذا ﻣﺎ« ]ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ[؛ »ﻣﺘﯽ«
]وﻗﺘﯽ ﮐﻪ[ و »ﻣﺘﯽ ﻣﺎ« ]ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ[ .و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ،ﻃﻼق را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﺑﻪ
ّ
ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻼق ﭘﺲ از وﺟﻮد ﺷﺮط ،واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ُﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
س :ﻣﺮاد از »ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪن ﺳﻮﮔﻨﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
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ج :ﻣﺮاد از »ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪن ﺳﻮﮔﻨﺪ« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه )ﻃﻼق ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط،
ّ
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن (،ﺷﺮط ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﻮعآن،
ﻃﻼق واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﺲ از آن ،در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺑﺎر
دوم ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺮط ،اﺛﺮ آن ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮط ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط ،ﻟﻔﻈﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار وﺟﻮد ﺷﺮط ،ﻃﻼق ﻧﯿﺰ
ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد؟
ُّ
ج :آری؛ ﻟﻔﻆ »ﮐﻠﻤﺎ« ]ھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ[ ،از زﻣﺮهی اﻟﻔﺎﻇﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻼق ﺑﻪ
ّ
وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺮط ،ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار
ّ
ﻣﯽﮔﺮدد )ﯾﻌﻨﯽ :ﻟﻔﻆ »ﮐﻠﻤﺎ«  -ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎظ ﺷﺮط  ، -ھﻤﻪی اوﻗﺎت را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎن ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارد(.
س) :ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ (،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟
ج :ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻛ ﹼﻠﻤـﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺪار ﻓﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ« ]ھﺮ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪی ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن زن
در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ زن ﺑﺮای ﺑﺎر اول در
ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ
ﺳﻮم در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻃﻼق ّ
ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
)ﺳﻮم( واﻗﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
و ﭼﻮن در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻃﻼق وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو ﭘﺲ از
ﺳﻪ ﻃﻼق ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺮط ،ﺳﻪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ؛ )و زن از ﻣﺮد
ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﻮد؛ و ﺷﻮھﺮ ّ
دوم ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او ،آن زن را ﻃﻼق داد ،و ﺷﻮھﺮ ّاول( دوﺑﺎره ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﻮد؛ و آن زن
ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻃﻼق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق دﯾﮕﺮی واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ » :ﹼ
اﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻓﻬﯽ ﻃﺎﻟﻖ« )ﺑﺎ ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج
ﻛﻞ اﻣﺮأة ﹼ

ﮐﻨﻢ ،ﻃﻼق اﺳﺖ(؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  -در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ  -زﻧﯽ را
ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮ وی ﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  -در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ  -ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ آن زن ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد ،داﻣﻨﻪی »ﻃﻼق« را
ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻟﻔﻆ »ﻃﻼق« ،ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ زﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪی ،ﺗﻮ ﻃﻼق
ھﺴﺘﯽ«؛ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮط ،آن زن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری ﻃﻼق داد؛ آن
ﮔﺎه ّ
ﻋﺪهی زن ﺳﭙﺮی ﮔﺮدﯾﺪ و دوﺑﺎره آن ﻣﺮد ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﻮد؛ و ﭘﺲ از ازدواج
ّ
دوم ،آن زن ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا زوال ّ
ﻣﻠﮑﯿ ِﺖ ﭘﺲ از ﻗﺴﻢ ،ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی وﺟﻮد ﺷﺮط ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه
ﺷﺮط در ِﻣﻠﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺴﻢ ُﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ﻃﻼق زﻧﺶ را ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
ﺷﺮط ،ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری ﻃﻼق داد؛ از اﯾﻦ رو آن زن از او ﺟﺪا ﺷﺪ؛ آن ﮔﺎه در
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺷﺮط ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره آن ﻣﺮد ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮط ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺷﺮط در ﻏﯿﺮ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻗﺴﻢ وی ُﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ﻃﻼق زﻧﺶ را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮد .آن ﮔﺎه زن و ﻣﺮد در ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺮط )وﺟﻮد ﺷﺮط( ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ
از آن دو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﻣﺮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ زن ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﺮط ،اﻗﺎﻣﻪی
ّﺑﯿﻨﻪ و ﮔﻮاه ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﺮط ،دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک و ﮔﻮاه ﺑﯿﺎورد(.
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ اﻣﻮری ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪی زن
ّ
ﻣﯽﺗﻮان از وﺟﻮد آنھﺎ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺷﺪی ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف زن و ﻣﺮد در
ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺷﺮط ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺨﻦ زن  -در ّ
ﺣﻖ ﺧﻮدش  -ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :ﻣﺮادر از» :در ّ
ﺣﻖ ﺧﻮد زن« )در ﻋﺒﺎرت »ﺳﺨﻦ زن در ﺣﻖ ﺧﻮدش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد«( ﭼﯿﺴﺖ؟
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ج :ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺑﮫﺘﺮ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﮔﺎه دﭼﺎر ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪی ،ﺗﻮ و ھﻮوی ﺗﻮ
ﻃﻼق ھﺴﺘﯿﺪ« .زن ﻧﯿﺰ ]ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ[ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺣﯿﺾ ﺷﺪهام« .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق
ﺑﺮ آن زن واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ ھﻮوی وی ﻃﻼق ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ،ﺳﺨﻦ وی
را در ﻣﻮرد ﺣﯿﺾ ﺷﺪن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ھﺮ دو زن ﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪاری ،ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﻐﺾ ﺑﻮرزی ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ و زن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم«
ﯾﺎ »ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ دارم« .در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد .و ھﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ
وی ،ﺗﻨﮫﺎ ّ
ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ و
ﺧﻼف آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در دل ﭘﻨﮫﺎن دارد ،ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وی در ّ
ﺣﻖ
ﻏﯿﺮ او ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .١
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮔﺎه دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﺷﺪی ،ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﺪی ،ﻃﻼق
ھﺴﺘﯽ«؛ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮط ]ﺑﺮای ﻃﻼق[ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺿﻮع ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻔﮫﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت ﺑﺴﭙﺎر:
ج :دو
ِ
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮔﺎه دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺷﺪی،
ﺗﻮ ﻃﻼﻗﯽ«؛ و ]ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،اﯾﻦ[ زن ﺧﻮن دﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ
زن ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﺐ و روز اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ
اوان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدن ﺧﻮن ،ﺑﻪ وﻗﻮع ﻃﻼق ﺣﮑﻢ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت از ھﻤﺎن ِ
ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺷﺐ و روز اﺳﺖ ،ﺧﻮن
ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن »اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮن ﺗﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ّ
ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ]ﺳﻪ ﺷﺐ و روز[ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ.
ِ
و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﺪی ،ﻃﻼق
ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن از ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽاش ﭘﺎک ﻧﮕﺮدد ،ﻃﻼق واﻗﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -١ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪاری ،ھﻢ ﺗﻮ و ھﻢ زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻃﻼق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«؛ و زن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم« .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زن،
ﺗﻨﮫﺎ در ّ
ﺣﻖ ﺧﻮدش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد و زن دﯾﮕﺮ ﻃﻼق ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻋﺒﺎرت اﺿﺎﻓﯽ »ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﯿﺾ«
و ﻓﺮق اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ھﻤﺎن
ِ
ّ
ﻃﻼق زن را ﺑﻪ ﺣﯿﺾ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺮد
ِ
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﻣﮑﻪ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ و اﯾﻦ
ّ
ﻣﮑﻪی ّ
ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زن در
ﻃﻼق ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻃﻼق زن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
زن در ﮐﺪام ﺷﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری و ﺑﺪون ھﯿﭻ وﻗﻔﻪ و ﺗﺄﺧﯿﺮی واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد،
اﮔﺮ ﭼﻪ آن زن در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮد ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ وارد
ّ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ وارد ﺷﺪی ،ﻃﻼق
ھﺴﺘﯽ«؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ] ،در وﻗﻮع ﻃﻼق[ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟
ج :آری؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ] ،در وﻗﻮع ﻃﻼق[ ﺗﻔﺎوت دارد] .از اﯾﻦ رو ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن وارد ﻣﮑﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛[ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺮد ﻃﻼق
ّ
ّ
ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ وارد ﺷﺪن زن ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن زن
ّ
وارد ﻣﮑﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،در ﭼﻪ وﻗﺖ ﻃﻼق زن واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺻﺎدق ﻓﺮدا ،واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻃﻼق آن زن ﺑﺎ
ِ
ِ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺳﻪ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ«؛
]ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻃﻼق از آن ﺳﻪ ﻃﻼق را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮد[ .ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺳﻪ ﻃﻼق
ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﺗﺎ«؛ ]ﯾﻌﻨﯽ دو ﻃﻼق را از آن ﺳﻪ ﻃﻼق اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﻮد[ .در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪان ﭼﻪ ﻣﺮد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو در
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪی اول ]ﺗﻮ ﺳﻪ ﻃﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ[ ،دو ﻃﻼق و در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم
]ﺗﻮ ﺳﻪ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﺗﺎ[ ،ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻃﻼق ﭘﯿﺶ از »دﺧﻮل« )ﻃﻼق دادن زن ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او(

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق

٨٩

س :ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ھﻤﺴﺮش را ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ او ﻃﻼق
ً
ﺑﺪھﺪ ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻔﻆ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ] ،ﻣﺜﻼ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺳﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪهای[ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻟﻔﻆ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ] ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم؛ ﺗﻮ
را ﻃﻼق دادم؛ ﺗﻮ را ﻃﻼق دادم[ .در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻃﻼق اول ،ھﻤﺴﺮش از او ﺟﺪا
دوم و ّ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻃﻼق ّ
ﺳﻮم واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ در ﺣﻖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﺸﺪه )زن
ّ
ﻏﯿﺮﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ( ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻼق ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ،ﯾﺎ »ﺑﺎﺋﻦ« اﺳﺖ و ﯾﺎ »ﻣﻐﻠﻆ«.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ واﺣﺪة وواﺣﺪة« ]ﺗﻮ ﯾﮏ

ﻃﻼق و ﯾﮏ ھﺴﺘﯽ[؛ و ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ واﺣﺪة ﻗﺒﻞ واﺣﺪة« ]ﺗﻮ ﯾﮏ
ﻃﻼق ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ و ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ واﺣﺪة ﺑﻌﺪﻫﺎ

واﺣﺪة« ]ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ﯾﮏ ﻃﻼق دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﭼﻨﺪ

ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ِ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ واﺣﺪة« ]ﺗﻮ
ﯾﮏ ﻃﻼق ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ ﯾﺎ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ واﺣﺪة ﻣﻊ واﺣﺪة« ]ﺗﻮ

ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ[؛ و ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ واﺣﺪۀ ﻣﻌﮫﺎ
واﺣﺪۀ« ]ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن ﯾﮏ ﻃﻼق دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ
ﭼﻨﺪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،دو ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ان دﺧﻠﺖ اﻟﺪار ﻓﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ واﺣﺪة

وواﺣﺪة« ]اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪی ،ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﻼق و ﯾﮏ ھﺴﺘﯽ(؛ ﺳﭙﺲ آن زن ﺑﺪان
ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎ دو ﺷﺎﮔﺮدش ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد .اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
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ﯾﮏ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻃﻼق
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﯾﺪه:
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺼﯿﻼت ،در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ »ﻏﯿﺮﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ« ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ]ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎ آنھﺎ ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ،
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[؛ ّاﻣﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺷﺪه ]زن ﻣﺪﺧﻮل ﺑﮫﺎ[ ،در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرتھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺮ او دو ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻃﻼق )واﮔﺬار ﮐﺮدن ﻃﻼق ﺑﻪ زن ،ﯾﺎ »ﻃﻼق ﺗﺨﯿﯿﺮ« و »ﻃﻼق ﺗﻤﻠﯿﮏ«(

]»ﻃﻼق ﺗﺨﯿﯿﺮ« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺖ را ،ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و
اﺧﺘﯿﺎر زن ﺑﺴﭙﺎرد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ،ﺟﺪاﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻃﻼق او واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
و »ﻃﻼق ﺗﻤﻠﯿﮏ« ھﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،زن را ﻣﺎﻟﮏ و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻼق ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻖ
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻃﻼق ﻣﻦ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻃﻼق او واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد[.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖِ » :اﺧﺘﺎری ﻧﻔﺴﮏ« ]اﺧﺘﯿﺎرت ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮدت اﺳﺖ[؛ و ﻧﯿﺖ ﻣﺮد از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﻃﻼق ﺑﻮد؛ ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ
ّ
ﮔﻔﺖ» :ﻃﻠﻘﯽ ﻧﻔﺴﮏ« ]ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﻼق ﺑﺪه[؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را
ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت  -ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر دارد  -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎر ﻃﻼق از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺪو
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻃ ﹼﻠﻘﯽ ﻧﻔﺴﮏ ﻣﺘﯽ ﺷﺌﺖ« ]ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﻼق

ﺑﺪھﯽ[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﻼق
ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﺧﺘﺎری ﻧﻔﺴﮏ« ]اﺧﺘﯿﺎرت ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮدت اﺳﺖ[؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ
ﻣﯿﻞ و اﺧﺘﯿﺎر زن ﺳﭙﺮد ،و زن ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺟﺪاﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ،ﺟﺪاﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر
زن ،ﺳﻪ ﻃﻼق ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
َ
و در وﻗﻮع ﯾﮏ ﻃﻼق ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﻣﺮد ﯾﺎ ﮐﻼم زن ،واژهی »ﻧﻔﺲ« ذﮐﺮ
ﺑﺸﻮد] .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﺧﺘﺎری ﻧﻔﺴﮏ«؛ و زن ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﺧﺘﺮت ﻧﻔﺴﯽ«[.
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻃﻠﻘﯽ ﻧﻔﺴﮏ« ]ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﻼق
ﺑﺪه[؛ و زن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻃﻼق داد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﻧﻮع ﻃﻼﻗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﯾﮏ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ زن ،از
ّ
ﻋﺒﺎرت »ﻃﻠﻘﯽ ﻧﻔﺴﮏ« ]ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﻼق ﺑﺪه[ ،ﻧﯿﺖ ﺳﻪ ﻃﻼق را داﺷﺖ ،و زن ﻧﯿﺰ
ﺧﻮد را ﺳﻪ ﻃﻼق داد ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ
زن ،ﻧﯿﺖ دو ﻃﻼق داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت دو ﻃﻼق درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ
وی ،ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ زن ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎری ﮐﺮدن ﻃﻼق ،وﮐﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪو
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ھﻤﺴﺮ ﻣﺮا ﻃﻼق ﺑﺪه«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻼق دادن] ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ »ﻃﻼق
ﺗﺨﯿﯿﺮ«[ّ ،
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺴﺮ او را در
ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﻀﯿﻪی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ » ّ
ّ
ﻣﺸﯿﺖ« )ﺧﻮاﺳﺖ ،اراده و اﺧﺘﯿﺎر(
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ زن ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ھﻤﺴﺮم
را ﻃﻼق ﺑﺪھﯽ«) ،و وﮐﺎﻟﺖ وی را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ »ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺸﯿﺖ ﮐﺮد«( ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺴﺮ او را ﺗﻨﮫﺎ در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ.
ﻃﻼق ﻣﺮﯾﺾ

س :آﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ،زن از ﺷﻮھﺮش  -ﭘﺲ از ﻃﻼق  -ارث ﻣﯽﺑﺮد؟
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ج :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ  -در ﻣﺮض وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ  -ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« داد  ،١و ﭘﯿﺶ از
آن ﮐﻪ ﻋﺪهی ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک
ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت زن از ﺷﻮھﺮش ارث ﻣﯽﺑﺮد.
ّ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻋﺪهی زن وﻓﺎت ﮐﺮد ،زن از او ارث
ّ
ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺣﮑﻢ »ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ« ﺑﻪ ﺳﺎن ﺣﮑﻢ »ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ» ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ّ
ﻓﺎر« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮھﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و در اﺟﺮای آن ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ،زن را از ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺮوم ﺑﮕﺮداﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﺷﻮھﺮ را ﺑﻪ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺗﺎ زن در ﻣﺪت ّ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮده و ّ
ﻋﺪهاش از آن ﻣﺮد
ﻋﺪهی زن» ،دورﺗﺮﯾﻦ دو ّ
ارث ﺑﺒﺮد؛ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ )ﻃﻼق ﻣﺮﯾﺾ(ّ ،
ﻣﺪت« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
ﻣﺪت« در ﺑﺎب » ِ ّ
ﺑﻪ زودی  -ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪا  -ﺑﯿﺎن »دورﺗﺮﯾﻦ دو ّ
ﻋﺪه« ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ِ
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

س :ﻓﺮد آزاد و ﺑﺮده ،ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻨﺪ ﻃﻼق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻣﻼک ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق،
ج :ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر و
ِ
ِ
زن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﻮھﺮ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮد ،ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد
ﻃﻼق وی ،دو ﻃﻼق و ّ
ھﺮ ﮐﻨﯿﺰ،
ﺷﻮ
ﮐﻪ
ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽ
ﻓﺮﻗﯽ
و
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽ
ﺣﯿﺾ
دو
ﻧﯿﺰ
اش
ه
ﻋﺪ
ِ
آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮده.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮد ،آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق وی ،ﺳﻪ ﻃﻼق ]و
ّ
ﻋﺪهاش ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺣﯿﺾ[ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮده.
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻃﻼق
رﺟﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺪھﺪ ،و ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ّ
ﻋﺪهی زن وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت زن از او ارث
ﻣﯽﺑﺮد؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ّ
ﻋﺪهی او ،وﻓﺎت ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت زن از ﻣﺮد ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﮫﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎب،
واژهی »رﺟﻌﯽ« ﺣﺬف ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا زن در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ از ﺷﻮھﺮش ارث ﻣﯽﺑﺮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﻮھﺮ ،زن را در زﻣﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻃﻼق دھﺪ؛ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺪهی زن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،
از او ارث ﻣﯽﺑﺮد؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ؛ زﯾﺮا زن از ﺷﻮھﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ
در ﺣﺎل ﻣﺮﯾﻀﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪوری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﮐﺎری ﺧﻮب و
ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )رد اﻟﻤﺤﺘﺎر .(۵۲۱/۲

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ﺟﺎن ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﯿﺰ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻟﮏ دو ﻃﻼق اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ او را دو
ﻃﻼق داد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ دو
ﻃﻼق در ﺣﻖ ﮐﻨﯿﺰ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﻃﻼق در ﺣﻖ زن آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ھﻤﺎن دو ﻃﻼق،
ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از ﻃﻼق ،ﺑﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ ،ﺟﺪاﯾﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ؟
ﻣﺎﻟﮏ زﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از او ﮔﺮدد؛ ﯾﺎ زن ،ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮھﺮش ﯾﺎ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻮھﺮ،
ِ
ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از او ﺷﻮد؛ در آن ﺻﻮرت در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ُ
ﺧﻠﻊ

س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از ﻃﻼق ،ﺑﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان زن را از ﺷﻮھﺮش ﺟﺪا ﻧﻤﻮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮ و ﻣﮕﻮ و اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﺋﻊ ﺧﺪا را ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ دارﻧﺪ؛ و ﺑﯿﻢ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻓﺪﯾﻪ و ﻋﻮﺿﯽ
ﺑﭙﺮدازد و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﻃﻼق ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻮھﺮش ﺑﮕﯿﺮد.
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ زن ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﻣﺎل،
ُ
ﺧﻠﻊ ﻧﻤﻮدم«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ،از ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻮ
درآوردم؛ و ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ زن ،ﯾﮏ ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« واﻗﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﭙﺮدازد؛ ]و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮھﺮش ﺑﺮای ﻃﻼق دادن او ،ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺪو
ُ
ﻣﯽدھﺪ» [،ﺧﻠﻊ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
َ َ
ُ
َ
اﻟﺜﻮب« ،ﯾﻌﻨﯽ :ﻟﺒﺎﺳﺶ را درآورد،
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ »ﺧﻠﻊ« در ﻟﻐﺖ از ﮐﻠﻤﻪی »ﺧﻠ َﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن زن ﻟﺒﺎس ﻣﺮد و ﻣﺮد ھﻢ ﻟﺒﺎس زن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ ٞ
ُ
ُ َّ ٞ
ُ
﴿ه َّن �ِ َاس ل� ۡم َوأنت ۡم �ِ َاس ل ُه َّن] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۷ :
»آﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ھﻤﭽﻮن ﻟﺒﺎس ھﺴﺘﯿﺪ«.
ُ
ُ
و ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﺧﻠﻊ« ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺧﻠﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد در
ُ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ھﻤﺴﺮش ،از او ﺟﺪا ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺧﻠﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮھﺮش ،ﺑﺮای ﻃﻼق دادن او ،ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ را
ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ.
ّ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ ﮔﺎه اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ
آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و زن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺷﻮھﺮش ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﺪھﺪ ،و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َ
َ
َ َ َ ُّ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ ْ َّ ٓ َ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ ۡ ً َّ ٓ
َ َ َ ٓ َّ ُ َ ُ ُ َ َّ
ٱ�
ود
د
ح
ا
يم
ق
ي
�
�
ا
اف
�
ن
أ
﴿و� �ِل ل�م أن تأخذوا مِما ءاتيتموهن ش�ٔا إِ�
ِ
ِۖ
َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ
فإِن خِفتم �� يقِيما حدود ٱ�ِ ف� جناح علي ِهما �ِيما ٱ�تدت بِهِ] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۹ :
»و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﭼﻪ )ﻣﮫﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ( ﺑﺪﯾﺸﺎن
دادهاﯾﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ) ،ﺷﻮھﺮ و ھﻤﺴﺮ( ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود ﺧﺪا را
ﭘﺎﺑﺮ ﺟﺎ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻓﺪﯾﻪ و ﻋﻮﺿﯽ ﺑﭙﺮدازد )و در ﺑﺮاﺑﺮ آن از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻨﺪ(«.
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ اﺳﺖ» :زن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﺧﻼق ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ،اﯾﺮادی ﻧﺪارم،
وﻟﯽ از ﮐﻔﺮان و ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﺑﺎ او ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ  -ﭼﻮن او را دوﺳﺖ ﻧﺪارم  . -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
آﯾﺎ ﺑﺎﻏﺶ را ﺑﻪ او ﭘﺲ ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﭘﺲ ﺑﺎغ را ﺑﻪ او ﭘﺲ داد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻦ ﻗﯿﺲ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از او ﺟﺪا ﺷﻮد) «.ﺑﺨﺎری(
و زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ از ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺛﻮﺑﺎن س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ از ﺷﻮھﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮی ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮ او ﺣﺮام
اﺳﺖ«) .اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺧﻠﻊ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻖاﻧﺪ«) .ﺗﺮﻣﺬی(.
و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ھﻤﺴﺮش را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از او ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،از ﺧﻮد ﺟﺪا
ﮐﻨﺪ ،و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ زن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ َ ّ ُ
َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ
وه َّن ب َم ۡع ُ
� ُحوه َّن
و
أ
وف
ر
سك
﴿�ذا طلقتم ٱلنِساء �بلغن أجلهن فأم ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ ُ ۡ ُ ُ َّ َ ٗ ّ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ
ۡ
�ار� ِ�عتد ۚوا ومن �فعل �ٰل ِك �قد ظلم �فسه ۚۥ و�
وف و� �م ِ
سكوهن ِ
ب ِ َمع ُر ٖ �
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َ َّ ُ ْ َ
َّ ُ ُ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ُ
نزل عل ۡي�م ّم َِن
ت ٱ�ِ هزو ۚ� وٱذكروا ن ِعمت ٱ�ِ علي�م وما أ
خذ ٓوا َءا� ٰ ِ
�ت ِ
َ
ۡ
ْ
ْ
َ َّ ُ
َّ َ َ ۡ
ۡ َ
ُ
َ ۡ َ َ ُ ُ
ٱعلَ ُم ٓوا أ َّن َّ َ
� ّل َ ۡ
ٰ
� ٍء
ب
ٱ�
و
ٱ�
وا
ق
ٱ�
و
ۦ
ه
ب
م
�
ظ
ع
ي
ة
م
ك
ٱ�
و
ب
ِ�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِۚ
ٱلك ِ
ِ ِ
َعل ٞ
ِيم] ﴾٢٣١اﻟﺒﻘﺮة.[۲۳۱ :

»و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻃﻼق دادﯾﺪ و ﺑﻪ )آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎی( ّ
ﻋﺪهی ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺎدﻻﻧﻪای آﻧﺎن را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ )و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آﺷﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ( ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮز
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و دادﮔﺮاﻧﻪای رھﺎ ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﺪﯾﺸﺎن و ّ
ﺗﻌﺪی ﮐﺮدن ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ،ھﯿﭻ ﮔﺎه )ﺑﺎ آﻧﺎن آﺷﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و( اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و )ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ (،آﯾﻪھﺎی ﺧﺪا )و اﺣﮑﺎم و ﺣﺪود اﻟﮫﯽ( را ﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺘﮫﺰاء ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را
ﺑﺮ ﺧﻮد )ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻔﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﻮھﺮ و ھﻤﺴﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ(
و آن ﭼﻪ را ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و اﺳﺮار ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم( ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آن ﭘﻨﺪ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و از ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ و

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﺮ ﭼﯿﺰی آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ
َ ُ ْ ّ َ ٓ َ َ ۡ ٗ اۖ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ
ۡ
وهنَّ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � �ِل ل�م أن ترِثوا ٱلنِساء كره و� �عضل
َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َّ ٓ َ َ ۡ َ َ َ ُّ َ ّ َ َ َ ُ ُ َّ ۡ
ۡ
ۡ َ ْ ۡ
َ
ُ
وف
�ِ َذه ُبوا ب ِ َبع ِض ما ءاتيتموهن إِ� أن يأ�ِ� بِ�ٰ ِ
حشةٖ مبيِنةٖ� و� ِ�وهن بِٱلمعر ِ �
َ
َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ٗ
�� َكث ِ ٗ
ٱ� �ِيهِ َخ ۡ ٗ
�ٔا َو َ� ۡج َع َل َّ ُ
��﴾١٩
فإِن ك ِرهتموهن �ع� أن ت�رهوا ش
]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۹ :

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را )ھﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ(
ﺑﻪ ارث ﺑﺮﯾﺪ )و اﯾﺸﺎن را ﺑﺪون ﻣﮫﺮﯾﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورﯾﺪ ،و( ﺣﺎل آن ﮐﻪ
آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و وادار ﺑﺪان ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﻧﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ )اﯾﺸﺎن را وادار ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﮫﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ و(
ﺑﺮﺧﯽ از آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن دادهاﯾﺪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آرﯾﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن )ﺑﺎ ﻧﺸﻮز و ﺳﻮء
ﺧﻠﻖ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر( دﭼﺎر ﮔﻨﺎه آﺷﮑﺎری ﺷﻮﻧﺪ )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﻼق ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﮫﺮﯾﻪ را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ( .و ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ )در ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر( ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ از آﻧﺎن )ﺑﻪ
ﺟﮫﺎﺗﯽ( ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﯿﺪ )ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ و زود ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ؛( زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻪ

ﺑﺴﺎ از ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ُ
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻠﻊ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﺷﺮط اول ﺧﻠﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ،ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺟﺪاﯾﯽ از او ﺑﺸﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮد ھﻢ از او دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎ
او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼق دادن زن،
ﭼﯿﺰی را از او ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺎزد ،ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن
ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺨﺖ و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ،او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ.
 .۲ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ،ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری را در ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮد ،و ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﺑﺴﺎزد؛ ا ّﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮان آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﭼﺎر زﯾﺎن دﯾﻨﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺸﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و
ُ
اﻧﺴﺎنھﺎی آ ﮔﺎه و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻠﻊ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
 .۳ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ّ
اذﯾﺖ و آزار زن ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق از ﻃﺮف او
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ زن ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ُ
ﺧﻠﻊ ﺑﺸﻮد ،ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از زن ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
ُ
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺧﻠﻊ« ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« درﻣﯽآﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از آن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد[.
ُ
س :اﮔﺮ زن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﻣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻠﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻢ«) .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻋﻘﺪ ازدواج ﺗﻮ در ﻋﻮض ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﻣﺎل،
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻢ(؛ و ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﻣﺎل را
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮاھ ّﯿﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ:
ُ
اﮔﺮ »ﻧﺸﻮز« )ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری؛ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺳﺮﮐﺸﯽ؛ اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ( از ﺳﻮی ﺷﻮھﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮض
ﯾﺎ ﻓﺪﯾﻪای را ﺑﺮای ﻃﻼق دادن ھﻤﺴﺮش از او ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺸﻮز و ﺳﺮﮐﺸﯽ )و
اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ( از ﺳﻮی زن ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ﻣﮑﺮوه
ھﻤﺴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼﻗﺶ ،ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻣﮫﺮﯾﻪاش را از او
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق دادن
ِ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺮد از ﻟﺤﺎظ »ﻗﻀﺎﯾﯽ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ دو ﺻﻮرت
)ﭼﻪ ﻧﺸﻮز از ﻧﺎﺣﯿﻪی او ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﺳﻮی زن( ،ﻣﺎل را ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ُ
ﮐﻪ »ﺧﻠﻊ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« در ﻣﯽآﯾﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ،زن و ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﻃﻼق داد و زن ﻧﯿﺰ آن را
ُ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن زن و ﻣﺮد ،ﻟﻔﻆ »ﺧﻠﻊ« را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ
ﻣﺮد ﺑﭙﺮدازد؛ و اﯾﻦ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ »ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُ
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از ﺷﻮھﺮش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک ،ﺧﻠﻊ ﻧﻤﻮد؛ و ﺷﻮھﺮش
ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﺟﺪاﯾﯽ وی از ﻣﺮد،
»ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ زن و ﻣﺮد ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را از ﺳﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک  -ﺑﺪون ذﮐﺮ واژه
ُ
ی»ﺧﻠﻊ«  -ﻃﻼق داد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﻮض ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻃﻼق ﻧﯿﺰ
»رﺟﻌﯽ« اﺳﺖ .١
ُ
س :ﺑﺎ ﭼﻪ اﻣﻮاﻟﯽ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻮھﺮش ﺧﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ُ
ج :ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﮫﺮﯾﻪی زن در ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ،در ﺑﺪل »ﺧﻠﻊ«
ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﻮع ﻃﻼق در ھﺮ دو ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ »ﻗﺒﻮل« ،و
اﻓﺘﺮاق آنھﺎ )ﻃﻼق رﺟﻌﯽ و ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ( در ﺣﮑﻢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻮض ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ ،در
ﺻـﻮرت اول ،ﻋﺎﻣـﻞ آن
ُ
ﻟﻔﻆ »ﺧﻠﻊ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ اﺳﺖ؛ و در ﺻﻮرت دوم ،ﻋﺎﻣﻠﺶ ﻟﻔﻆ »ﺻﺮﯾﺢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ
»رﺟﻌﺖ« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ،ﻣﺎل ﻗﯿﻤﺖدار و ﺑﺎارزﺷﯽ را
ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻮھﺮش را ﺑﺪان ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﯾﻞ آن وﺟﮫﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎب ﺷﯽء
اﯾﺠﺎب ﻏﯿﺮ ﺷﯽء ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام وﺟﻮد
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﺮای
ِ
ﻧﺪارد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻟﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﯽ ﻳﺪی« ]در ﺑﺮاﺑﺮ
ُ
آن ﭼﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﮐﻦ و ﻃﻼﻗﻢ را ﺑﺪه[؛ و ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
ُ
او ﺧﻠﻊ ﻧﻤﻮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ زن ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل و ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زن ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زن ﻻزم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻃﻼق ﻧﯿﺰ »ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ زن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻟﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﯽ ﻳﺪی ﻣﻦ ﹴ
ﻣﺎل« ]در
ُ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﮐﻦ و ﻃﻼﻗﻢ را ﺑﺪه[؛ و ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او ﺧﻠﻊ ﻧﻤﻮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ زن ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل و ﭘﻮل
وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زن ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﮫﺮﯾﻪای را ﮐﻪ از
ﻣﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪو ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ زن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻟﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﯽ ﻳﺪی ﻣﻦ دارﻫﻢ«
ُ
]در ﻣﻘﺎﺑﻞ درھﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﮐﻦ و ﻃﻼﻗﻢ را ﺑﺪه[؛ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻟﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﯽ ﻳﺪی ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ« ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ درھﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ
ُ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻊ ﮐﻦ و ﻃﻼﻗﻢ را ﺑﺪه[؛ و ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او ﺧﻠﻊ ﻧﻤﻮد؛ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ زن ﭼﯿﺰی از درھﻢھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
١
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ زن ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻪ درھﻢ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
س :اﮔﺮ زن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻃ ﹼﻠﻘﻨﯽ ﺛﻼﺛ ﹰﺎ ﺑﺎﻟﻒ« ]ﺑﺎ ھﺰار  -درھﻢ -

ﻣﺮا ﻃﻼق ﺑﺪه[؛ و ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺰ او را ﯾﮏ ﻃﻼق داد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮ زن ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ّ
ﺳﻮ ِم ھﺰار )درھﻢ( واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .٢
 -١زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،زن واژهی »دراھﻢ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺟﻤﻊ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻤﻊ ،ﺳﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﮐﻠﻤﻪی » ِﻣﻦ« ﻧﯿﺰ )در ﺟﻤﻠﻪی »ﻣﻦ دراھﻢ« ﯾﺎ »ﻣﻦ اﻟﺪراھﻢ«( ﺑﺮای
»ﺑﯿﺎن« اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای »ﺗﺒﻌﯿﺾ«) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -٢زﯾﺮا ھﺮ ﮔﺎه زن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻪ ﻃﻼق در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار درھﻢ ﮔﺮدد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ھﺮ ﻃﻼق را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﻮم ھﺰار درھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺮف »ﺑﺎء« )در ﺟﻤﻠﻪی »ﺑﺎﻟﻒ«( ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ
ﯾﮏ ِ

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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س :اﮔﺮ زن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻃ ﹼﻠﻘﻨﯽ ﺛﻼﺛ ﹰﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻒ« ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ھﺰار درھﻢ ،ﻣﺮا ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺪه[؛ و ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺰ او را ﯾﮏ ﻃﻼق داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎ دو ﺷﺎﮔﺮدش ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد؛ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زن ﻻزم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻮھﺮ وی ﻧﯿﺰ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺪو را دارد .و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اول ،ﯾﮏ
ﺳﻮم ھﺰار درھﻢ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﭙﺮدازد.
ِ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻃ ﹼﻠﻘﯽ ﻧﻔﺴﮏ ﺛﻼﺛ ﹰﺎ ﺑﺎﻟﻒ« ]ﺑﺎ ھﺰار

درھﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺪه[؛ ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻃ ﹼﻠﻘﯽ ﻧﻔﺴﮏ ﺛﻼﺛ ﹰﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻒ«

]در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار درھﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺪه[؛ و زن ﻧﯿﺰ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﯾﮏ ﻃﻼق داد؛
در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺑﺮ زن ﻃﻼﻗﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ زن و ﺷﻮھﺮ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺧﻠﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ،ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را دارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ادای آن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ّ
ُ
ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ی»ﺧﻠﻊ« ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
ﻧﮑﺎح را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ و ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ،ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ از زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛
ّ
وﻟﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ و ادای آنھﺎ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از
ُ
ﺧﻠﻊ  -ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ از
دﯾﮕﺮی وام ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﺎﻗﻂ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﻋﻮضھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ و ﻋﻮض ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ »ﻣﻌﻮض« ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ،ﭼﻮن ﻣﺎل وﺟﻮد
دارد ،از اﯾﻦ رو ﻃﻼق زن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ُ
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ،ﭼﯿﺰی از ﺣﻘﻮق را ﺳﺎﻗﻂ
ُ
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﻮد زن و ﻣﺮد ]ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻠﻊ[ از آن ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ.
و در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺣﻘﻮق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪان
»ﻣﺒﺎرات« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ] .و »ﻣﺒﺎرات« :در ﻟﻐﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮی ﺷﺪن و از ھﻢ ﺑﯿﺰار
ّ
ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و »ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ﮐﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺰار و ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ زن ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﮫﺮ و ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻃﻼق
ً
ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ،از آن ﭼﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪو داده ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
ّ
از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ » : /ﻣﺒﺎرات« ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻧﮑﺎح را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ »ﻣﺒﺎرات«
ُ
ُ
ﺑﻪ ﺳﺎن ﺣﮑﻢ »ﺧﻠﻊ« اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو »ﻣﺒﺎرات« و »ﺧﻠﻊ« ﭼﯿﺰی از ﺣﻘﻮق را ﺳﺎﻗﻂ
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﻮد زن و ﺷﻮھﺮ ]ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻠﻊ ﯾﺎ ﻣﺒﺎرات[ از آن ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ّ
ﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪی ﺧﻮد
رﺟﻌﺖ و ﺑﺎز
ِ

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﺮد ھﻤﺴﺮش را ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ّ
ﻋﺪهی زن ،ﺑﺪو رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در رﺟﻌﺖ و
ّ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش ،رﺿﺎﯾﺖ زن ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ِ
ّ
ج :در رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش ،رﺿﺎﯾﺖ زن ﺷﺮط
ﻣﺪت ّ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش در ّ
ﻋﺪهی وی ،رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻣﻄﻠﻘﻪاش رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ )ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
س :ﺷﻮھﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زن
ّ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺟﻮع ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟(
ّ
جّ :
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش،
راﺟﻌﺘﮏ« ]ﺑﻪ ﺗﻮ رﺟﻮع
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﻮھﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :
ِ
ﻧﻤﻮدم[؛ و ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :راﺟﻌﺖ اﻣﺮأﺗﯽ« ]ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم رﺟﻮع ﻧﻤﻮدم[ .و ﺑﺪﯾﻦ
ّ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش» ،رﺟﻮ ع ﻗﻮﻟﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
رﺟﻌﺖ و
ِ
و اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ؛ ﯾﺎ او را ﺑﺎ
ﺷﮫﻮت در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد؛ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮫﻮت ،ﺑﻪ ﻓﺮج و ﺷﺮﻣﮕﺎه او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد؛ در

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق

١٠١

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد
آن ﺻﻮرتھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش رﺟﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻦ رﺟﻌﺖ و
ِ
ّ
ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش» ،رﺟﻮع ﻓﻌﻠﯽ« )ﯾﺎ رﺟﻮع ﻋﻤﻠﯽ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ّ
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش،
ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﺑﮕﯿﺮد؟
ّ
ج :ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش،
ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﺑﮕﯿﺮد؛ وﻟﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر )ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﮔﻮاه ﺑﺮ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ّ
زن ﻣﻄﻠﻘﻪ( ،ﺑﺮای وی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﺟﻌﺖ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،دو ﺷﺎھﺪ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ رﺟﻮع وی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داد؛ و ّ
ﻋﺪهی زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؛ و ﭘﺲ
ﻣﺪت ّ
ﻋﺪه ،ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ّ
از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ّ
ﻋﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻮ رﺟﻮع
ﻧﻤﻮدم« .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ
ّ
ﻣﻄﻠﻘﻪاش در اﯾﺎم ّ
ﻋﺪه ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺨﻦ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﺳﻮی زن
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺳﺨﻦ زن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺨﻦ زن ،ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ رﺟﻮع ﻧﻤﻮدم«؛ و زن ﺑﺪو
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادّ » :
ﻋﺪهام ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ« .در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ّ
ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰی ازدواج ﻧﻤﻮد؛ آن ﮔﺎه او را ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داد؛ و ﭘﺲ از
ﻋﺪهی ﮐﻨﯿﺰ ،ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :در اﯾﺎم ّ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﺎم ّ
ﻋﺪه ،ﺑﻪ ﺗﻮ رﺟﻮع ﻧﻤﻮدم«؛ و
ارﺑﺎب ﮐﻨﯿﺰ ،ﺳﺨﻦ ﺷﻮھﺮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺰ ،ﺳﺨﻦ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺷﻮھﺮ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ارﺑﺎب ﮐﻨﯿﺰ؟
ِ
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ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺳﺨﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﺨﻦ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ارﺑﺎب ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .١
ّ
ﻣﻄﻞ ّ◌ﻗﻪ ،از ﺣﯿﺾ ّ
ﺳﻮ ِم وی ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ
زن
ﺧﻮن ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺧﻮن از ﺣﯿﺾ ّ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺳﻮم ،زﻣﺎن رﺟﻌﺖ و
ِ
ّ
زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ:
اﮔﺮ ﺧﻮن زن ،در ّ
ﻣﺪت ده روز ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت زﻣﺎن رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ِ
ّ
ّ
ﻣﻄﻠﻘﻪاش ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺎم ّ
زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ی
ه
ﻋﺪ
زن
ﺳﻮی
ﺑﻪ
دھﻨﺪه
ﻣﺮد ﻃﻼق
ِ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ،ﻏﺴﻞ ھﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮن زن ،در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ده روز ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت زﻣﺎن
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
ّ
زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش  -ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ
رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ِ
وﻗﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد و ﯾﺎ ّ
ﺗﯿﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد  -ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زن ّ
ﺗﯿﻤﻢ ﮐﺮد ،زﻣﺎن رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ّ
ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺰارد.
س :اﮔﺮ زن ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ آب را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،زﻣﺎن رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ:
اﮔﺮ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ در ﻏﺴﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،در
آن ﺻﻮرت زﻣﺎن رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،و ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زن
ّ
ﻣﻄﻠﻘﻪاش رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ در ﻏﺴﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ّ
زﻣﺎن رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:

 -١اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺳﺨﻦ ارﺑﺎب ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق

١٠٣

ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داده ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رﺟﻌﺖ و
ّ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زن را اﻃﻼع ﻧﺪاده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﺎﯾﺶ او را
آ ﮔﺎه ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺮ او وارد ﻧﺸﻮد.
ّ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای زن ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺷﻮھﺮش )در اﯾﺎم ﻋﺪه
در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ( آراﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ )و ﺑﻮی ﺧﻮش اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ و از ﺟﻮاھﺮات و ﻟﺒﺎسھﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻨﺎ و ﺳﺮﻣﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد(.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﺎع و
ّ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زن ،رﺟﻮع و
ِ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺖ.
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﻣﻮرد

ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ]ﺑﯿﻨﻮﻧﻪی ﺻﻐﺮی[ و ﻃﻼق ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ]ﺑﯿﻨﻮﻧﻪی ﮐﺒﺮی[

]ﻃﻼق ،ﯾﺎ »رﺟﻌﯽ« اﺳﺖ ﯾﺎ »ﺑﺎﺋﻦ«؛ و »ﺑﺎﺋﻦ« ﻧﯿﺰ ﯾﺎ »ﺑﯿﻨﻮﻧﻪی ﺻﻐﺮی« اﺳﺖ و ﯾﺎ
»ﺑﯿﻨﻮﻧﻪی ﮐﺒﺮی«.
ﻃﻼق رﺟﻌﯽ :ھﺮ ﮔﺎه زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﺎ وی ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﯾﺎ دوم
ﻃﻼق داده ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻃﻼق در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن را ﻃﻼق »رﺟﻌﯽ«
ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ٱلط َ� ٰ ُق َم َّرتَ َ ۡ َ ُ َ ۡ
ۡ َۡ
﴿ َّ
�� ُحۢ �ِإ ِ ۡح َ ٰ
� ٖن] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۹ :
ان� فإِمساكۢ بِمع ُر ٍ
ِ
وف أو � ِ
»ﻃﻼق دو ﺑﺎر اﺳﺖ ،ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﺎ رھﺎ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ«.
و زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪهاش اﺳﺖ ،ھﻤﺴﺮ
ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زن ﯾﺎ اﺟﺎزهی ّ
وﻟﯽ او ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺣﻖ رﺟﻌﺖ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ھﻤﺴﺮش را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد وﻗﻮع آن ،ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ او ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺎ او دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و ﻣﻮاﻓﻘﺖ زن ﺑﺎ
ﻣﮫﺮﯾﻪ و ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .و در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« درﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻣﺪت زﻣﺎن » ّ
 .۱ﻣﺮدی زﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺟﻌﯽ ﻃﻼق داده و در ّ
ﻋﺪه« او را
ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪه ،ﻃﻼق او »ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺷﻮد.
 .۲ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﮐﻪ زن ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ ،او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ،ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح
ُ
ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،آن را »ﺧﻠﻊ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
َ
 .۳در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دو َﺣﮑﻢ و داور ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن
آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ از اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 .۴زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ و ﻗﺒﻞ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی ،ﺷﻮھﺮش او را ﻃﻼق دھﺪ ،ﻃﻼﻗﺶ
»ﺑﺎﺋﻨﻪ« ﮔﺮدﯾﺪه و رﻋﺎﯾﺖ ّ
ﻋﺪه ھﻢ ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
 .۵ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ھﺮ ﺳﻪ ﻃﻼق او را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎری
ً
ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻗﺒﻼ دو ﻃﻼق او واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﻃﻼق ،ﻃﻼق ﺳﻮم او ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﯿﻨﻮﻧﻪی ﮐﺒﺮی« درﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭘﯿﺶ از ﺷﻮھﺮ ﮐﺮدن و
ﻃﻼق داده ﺷﺪن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮ دوم ،ﺷﻮھﺮ ّاول ﺣﻖ ازدواج ّ
ﻣﺠﺪد ﺑﺎ او
را ﻧﺪارد.
و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺟﻌﯽ ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ﺣﮑﻢ او ھﻤﺎن ﺣﮑﻢ ھﻤﺴﺮ ﺑﻮدن اﺳﺖ
و ﻟﺒﺎس و ﻏﺬا و ﻣﺴﮑﻦ او را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ّ
ﻋﺪه ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻮھﺮش
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ّاﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪه او را ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﻃﻼﻗﺸﺎن »ﺑﺎﺋﻨﻪ« ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮی
ﻋﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ّ
ﺷﺪن ّ
ﻋﺎدی ھﻤﺴﺮی ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ» :از
ﻧﻔﺮ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ« .و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن زن ،دو ِ
ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
ِ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« داد؛  -ﯾﻌﻨﯽ او را ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻃﻼق،
ﻃﻼق داد ) -ﺑﯿﻨﻮﻧﻪی ﺻﻐﺮی(؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ او
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮھﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ّ
ﻋﺪهی زن ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن
ّ
ّ
ﻋﺪهی وی ،ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺷﻮھﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻋﺪهاش ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﯾﺎم ّ
در اﯾﺎم ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺎ او ازدواج
ِ
ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ﺳﻨﺖ داد؛ )ﻃﻼق ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زن آزادش را ﺳﻪ ﻃﻼق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ّ
ﺳﻨﺖ :ﻃﻼﻗﯽ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﭘﺎک ﺷﺪن زن از ﺣﯿﺾ و ﭘﯿﺶ از ھﻢ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎ او ،اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد( .و
ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ ﺑﺪھﺪ؛ )ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼق را ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮏ زﻣﺎن
زن آزادش را ﺳﻪ
ِ
ﯾﺎ ِ
ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ(؛ در آن ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﺑﺎ آن زن
ِ
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﮑﻢ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ّ
ج :ﺳﻪ ﻃﻼق در ﺣﻖ زن آزاد و دو ﻃﻼق در ّ
ﺣﻖ ﮐﻨﯿﺰ را »ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و
ِ
ّ
ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ّدوم ﺑﺎ آن زن ازدواج
)در ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ( ،ﺑﺮای ِ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮی  -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ
 ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ازدواج واﻗﻌﯽ و ّﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ّ
)ﻧﻪ ﻣﺆﻗﺘﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ(؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ دوم ،او را ﻃﻼق داد ،ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ دوم وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد و ّ
ﻋﺪهی زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺷﻮھﺮ اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد زﻧﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،زن ﺑﺮ او ﺣﻼل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ازداج واﻗﻌﯽ و
ّ
ﺟﺪی و ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ ﻧﻪ ﻣﺆﻗﺘﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ دوم
او را ﻃﻼق داد ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آن زن و ﺷﻮھﺮ ّاوﻟﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ً
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و زن ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ اول ﻣﺠﺪدا ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ دارﻧﺪ(.
س :ﻣﺮاد از »ازدواج ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻓﺎﯾﺪهی ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ »ازدواج«
ﺑﻪ »ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﻣﺮاد از »ازدواج ﺻﺤﯿﺢ« :ازدواﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ )از دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس
اﺳﻼم( ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ دوم در ازدواج ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺎ زن
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آن زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ّاوﻟﺶ ﺣﻼل
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ازدواج وی از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ،ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
 -١زﯾﺮا آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ در »ازدواج ﻓﺎﺳﺪ« ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ازدواج ﻓﺎﺳﺪ ،ﻣﯿﺎن زن
و ﻣﺮد ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ )در ازدواج ﻓﺎﺳﺪ( زن را از ﻣﺮد ﭘﯿﺶ از آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺪا
ّ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ زن ،ﻣﮫﺮﯾﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
زﻧﯽ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﺳﺪ ازدواج ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﮫﺪاﯾﺔ«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ھﻤﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰش را دو ﻃﻼق داد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻃﻼق ،ﮐﻨﯿﺰ »ﻃﻼق
ّ
ﻣﻐﻠﻆ« ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ارﺑﺎب آن ﮐﻨﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن » ِﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦ« ﺑﺎ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺟﻤﺎع و
آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ارﺑﺎب ،ازدواج ّ
ﻣﺠﺪ ِد ﻣﺮد
ِ
ّ
ﻃﻼق دھﻨﺪه را ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰش را ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؟
ّ
ﻣﺮد ﻃﻼق دھﻨﺪه را ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰش ﺣﻼل
ج :آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ارﺑﺎب ،ازدواج ﻣﺠﺪ ِد ِ
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ َ َ ُّ َ
َّ َ َ َ
َ
ۢ َ ۡ ُ َ َّ ٰ َ َ َ ۡ ً َ ۡ َ َ
﴿فإِن َطلق َها ف� �ِل ُ�ۥ ِمن �عد ح� تنكِح زوجا �
�هُ ۗۥ فإِن َطلق َها ف�
ُ َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ َ َ ٓ َ َّ ٓ َ ُ َ ُ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ ُ ُ َّ
ٱ�ِ يُبَ ّي ُنهاَ
جناح علي ِهما أن ��اجعا إِن ظنا أن يقِيما حدود ٱ�ِۗ وت ِلك حدود
ِ
َ
َۡ َ
ل ِق ۡو ٖ� َ�عل ُمون] ﴾٢٣٠اﻟﺒﻘﺮة.[۲۳۰ :
»ﭘﺲ اﮔﺮ )ﺑﻌﺪ از دو ﻃﻼق و رﺟﻮع ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ھﻢ( او را ﻃﻼق داد ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،زن
ﺑﺮ او ﺣﻼل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ )و ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش
ّ
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ازدواج واﻗﻌﯽ و ّ
ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻧﻪ ﻣﺆﻗﺘﯽ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ( .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ دوم او را ﻃﻼق داد ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آن دو زن و ﺷﻮھﺮ ّاول ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و زن ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ّاول ﻣﺠﺪدا ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺪارﻧﺪ .و اﯾﻦھﺎ
ﺣﺪود اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آنھﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آ ﮔﺎھﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮع اﺳﻼم اﯾﻤﺎن

دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«[.
و در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﺣﻼل ﺷﺪن زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ اول ،ﺷﺮط ﮐﺮده ﺗﺎ
آن زن ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب ،ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ َ َ
َّ
� تَنك َِح َز ۡو ًجا َ� ۡ َ
س :در آﯾﻪی﴿ :فَإِن َطل َق َها فَ� � ُِّل ُ�ۥ ِم ۢن َ� ۡع ُد َح َّ ٰ
� ُه ﴾...ذﮐﺮی
ّ
از »ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮھﺮ ّ
دوم« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻤﺎ
ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪن زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ّاول را ّ
ﺷﻮھﺮ دوم«
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ »ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ
ِ
ِ
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ؟
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﻣﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎﻓﺬ« ،ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻮﻗﻮف ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮدهای ﺑﺎ
زﻧﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺶ ازدواج ﻧﻤﻮد؛ و ﭘﯿﺶ از اﺟﺎزهی ارﺑﺎب ،ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد ،در آن
ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای وی ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎ آن زن ﭘﺲ از اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺶ ،آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ(۶۲/۳) .

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ج :ﻗﯿﺪ »ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺷﻮھﺮ ّ
دوم ﺑﺎ زن« ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ّ
ﻣﻐﻠﻆ( داده ﺷﺪ؛ آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪهی
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ،ﺳﻪ ﻃﻼق )ﻃﻼق
زن ،ﻓﺮدی او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﭘﺴﺮی »ﻣﺮاھﻖ«  ٢درآورد؛ و آن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺟﻤﺎع و
ﭘﺴﺮ ﻣﺮاھﻖ ﺑﺎ آن زن ،ﺑﺎﻋﺚ
ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎع و
ِ
ھﻤﺒﺴﺘﺮی ِ
ﺣﻼل ﺷﺪن آن زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺣﮑﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺮاھﻖ  -در ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻦ زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮد
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﺳﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪ؛ آن ﮔﺎه ﻣﺮدی آن زن را ]ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن
ّ
ﻋﺪهاش[ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﺪ ،ازدواج ﻧﻤﻮد ]ﻧﮑﺎح
ّ
ّ
» ُﻣﺤﻠﻞ«[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ در »ﻧﮑﺎح ُﻣﺤﻠﻞ« ،آن
زن ﭘﺲ از ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ّ
دوم ،ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ّاول ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد؟

 -١ﻋﺎﯾﺸﻪ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺎءت اﻣﺮأة رﻓﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮﺿﯽ اﻟﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( .ﻓﻘﺎﻟﺖ :اﻧﯽ ﮐﻨﺖ ﻋﻨﺪ رﻓﺎﻋﺔ
ّ
ﻓﻄﻠﻘﻨﯽ ّ
ﻓﺒﺖ ﻃﻼﻗﯽ .ﻓﺘﺰوﺟﺖ ﺑﻌﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ َ
اﻟﺰﺑﯿﺮ و ﻣﺎﻣﻌﻪ اﻻ ﻣﺜﻞ ھﺪﺑﺔ اﻟﺜﻮب .ﻓﻘﺎل :اﺗﺮﯾﺪﯾﻦ
ان ﺗﺮﺟﻌﯽ اﻟﯽ رﻓﺎﻋﺔ؟ ﻗﺎﻟﺖ :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل :ﻻ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺬوﻗﯽ ﻋﺴﯿﻠﺘﻪ و ﯾﺬوق ﻋﺴﯿﻠﺘﮏ) .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ(
»زن رﻓﺎﻋﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زن رﻓﺎﻋﻪ ھﺴﺘﻢ و او ﻣﺮا ﻃﻼق داد و ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐﺮد و
ﻣﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ َزﺑﯿﺮ ازدواج ﮐﺮدم ،اﻣﺎ او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻧﺰد رﻓﺎﻋﻪ ﺑﺮﮔﺮدی .او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :آری .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﯿﺮ ،ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺮدی ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ھﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺎم ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ
)ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮط »دﺧﻮل و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮھﺮ دوم ﺑﺎ زن« ﺑﻪ »اﺷﺎرة
ً
ّ
اﻟﻨﺺ« ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و »اﺷﺎرة اﻟﻨﺺ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﮑﺎح« )در »ﺣﺘﯽ ﺗﻨﮑﺢ زوﺟﺎ ﻏﯿﺮه«( ﺑﻪ
»ﺟﻤﺎع و دﺧﻮل« ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﮐﻼم ﺣﻤﻞ ﺑﺮ »اﻓﺎده« ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ »اﻋﺎده« و »ﺗﮑﺮار«؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ اﻃﻼق اﺳﻢ »زوج« اﻓﺎده ﻣﯽﮔﺮدد؛ )و واژهی »زوج« ﻗﻀﯿﻪی ﻧﮑﺎح را اﻓﺎده
ً
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﻔﮫﻮم »ﻧﮑﺎح« در »ﺣﺘﯽ ﺗﻨﮑﺢ زوﺟﺎ ﻏﯿﺮه« ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺪا از ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﻤﺎع و دﺧﻮل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.؛ و ﯾﺎ ﺷﺮط دﺧﻮل و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮھﺮ دوم ﺑﺎ زن ،ﺑﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﻧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪه ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٢ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :ازدواج ﺑﻪ ﺷﺮط »ﺗﺤﻠﯿﻞ« ﻣﮑﺮوه ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدی ،زﻧﯽ را ﮐﻪ
ً
ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪهاش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
او را ﻃﻼق دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ّاوﻟﺶ ﺣﻼل ﮔﺮدد؛ اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﺒﯿﺮه و ﻋﻤﻠﯽ
زﺷﺖ و ﮐﺎری ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛( وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﮔﺮ ارﮐﺎن ﻧﮑﺎح در ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ازدواج ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ و در ﻧﮑﺎح ُﻣﺤﻠﻞ ،اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ دوم ،زن را ﭘﺲ از
ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻃﻼق داد ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زن ،ﺷﻮھﺮ ّ
دوم وﻓﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻧﮑﺎح ُﻣﺤﻠﻞ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﺒﯿﺮه و ﻋﻤﻠﯽ زﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﯽ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻌﻦ
ُ َّ
ُ ّ
الﻤﺤ ِﻠﻞ و
رﺳﻮل اﷲ ج
الﻤﺤﻠﻞ ﻪﻟ«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﻼل ﮐﻨﻨﺪهی زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﺪه ،و
ﻣﺮدی ﮐﻪ زن ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﺷﺪه  -ﺷﻮھﺮ اول  -را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ﻋﻘﺒﮥ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺧﺒﺮدار ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا .ﻓﺮﻣﻮد :او ﺣﻼل ﮐﻨﻨﺪهی زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﱠ
ُ ّ
ﺤﻠﻞ و ﻣﺤﻠﻞ ﻟﻪ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ﺳﻪ ﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ِ

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ س از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و از او
درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﺳﻪ ﻃﻼق داده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران
دﯾﻨﯽاش ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﻘﺸﻪای او را ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورده ﺗﺎ او را ﺑﺮای
ﺑﺮادرش ﺣﻼل ﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ زن ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ اول ،ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد؟
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ازدواج از روی ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ و ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺎ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج  ،اﯾﻦ ﮐﺎر را زﻧﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآوردﯾﻢ« .ﺑﯿﮫﻘﯽ و
ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ[
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،زن آزاد را ﯾﮏ ،ﯾﺎ دو ﻃﻼق داد؛ ﺳﭙﺲ ّ
ﻋﺪهی آن زن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ
ِ
ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﻮد؛ )آن ﮔﺎه ﺷﻮھﺮ ّ
دوﻣﺶ وﻓﺎت
و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ او را ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه( ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ً
ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮھﺮ ّاوﻟﺶ )ﮐﻪ او را ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﻃﻼق داده ﺑﻮد( درﻣﯽآﯾﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﻮھﺮ ّاوﻟﺶ ،ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻨﺪ ﻃﻼق در ﺣﻖ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ّاول ،ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻪ
ﻃﻼق در ﺣﻖ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﻮھﺮ دوم ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻃﻼق را ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد

ﮐﺘﺎب ﻃﻼق
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ١ .وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ دوم ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻃﻼق را ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻃﻼق ﺑﺮ ّﻗﻮت ﺧﻮد در ﺣﻖ اﯾﻦ زن ،ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼق داد؛ و آن زن ﻣﻄﻠﻘﻪ )ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی
ﮐﺮدن ّ
ﻋﺪهاش( ﺑﺎ ﺷﻮھﺮی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ  -ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮع
ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﻋﺘﺒﺎر دارد  -ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ّاوﻟﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ؛ ]ﯾﻌﻨﯽ :ﺷﻮھﺮ دوم آن زن وﻓﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را ﻃﻼق ﻣﯽدھﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ً
ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ  -ﮐﻪ ﻗﺒﻼ او را ﺳﻪ ﻃﻼق داده ﺑﻮد  -درﻣﯽآﯾﺪ[؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ ،ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻨﺪ ﻃﻼق در ﺣﻖ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻃﻼق ﻗﺒﻠﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮ اول ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ،ھﯿﭻ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ
ّ
ً
ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﮑﺎح
ّ
ﻣﺠﺪد ،دوﺑﺎره زن را ﺳﻪ ﻃﻼق در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در ﻣﺠﻠﺲھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪھﺪ.
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ) (۶۳/۴ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﯾﮏ ﻃﻼق داد و ﻋﺪهی زن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺎ ﺷﻮھﺮی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﻮد؛ و او ﻧﯿﺰ آن زن را
ﻃﻼق داد؛ و ّ
ﻋﺪهی زن از ﺷﻮھﺮ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺷﻮھﺮ اول ﺑﺎ آن زن ازدواج
ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ زن ،آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮھﺮ اول ،ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻪ ﻃﻼق و اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ دو
ﻃﻼق در ﺣﻖ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﻼق ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ اول ،ھﻤﺴﺮش را ﯾﮏ ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ ،و
دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ او )ﭘﺲ از ازدواج آن زن ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ( ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ زن ،آزاد
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮھﺮ اول ﻣﺎﻟﮏ دو ﻃﻼق ،و اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﻃﻼق در ﺣﻖ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن آزاد را دو ﻃﻼق و ﮐﻨﯿﺰ را ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ،
ّ
ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد(.
و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻮھﺮ اول ﺑﺎ آن زن ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی )دﺧﻮل( ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی
ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﺳﻪ اﻣﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق ﻗﺒﻠﯽ از ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﯽرود .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﻨﯿﺔ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١١٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮھﺮ اول ،ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻪ ﻃﻼق در ﺣﻖ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﻮھﺮ
ّ
دوم ،ﺳﻪ ﻃﻼق اول را ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﺮ ﺳﻪ اﻣﺎم ]اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  [ /اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﻪ ﻃﻼق داد؛ آن ﮔﺎه ]ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪﺗﯽ[
زن ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ّ
ﻋﺪهام ،ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﻮدم؛ و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﻃﻼق داد؛ و ﭘﺲ از ﻃﻼق اوّ ،
ﻋﺪهام را
ﮔﺬراﻧﺪم و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ّاول درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ آن زن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺷﻮھﺮ ّاول ﺑﻪ دو ﺷﺮط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ زن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ:
 .۱ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن زن در ّادﻋﺎﯾﺶ ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ.
ّ .۲
ﻣﺪت ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ،اﺣﺘﻤﺎل درﺳﺖ ﺑﻮدن ّادﻋﺎی زن را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ّ
ﮐﺘﺎب ﻋﺪه

ِﻋ ّﺪه
ﻋﺪه« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا » ّ
سّ » :
ﻋﺪه« ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ّ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق »رﺟﻌﯽ« ﯾﺎ ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« و ﯾﺎ »ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ«
)ﻃﻼق ﺛﻼﺛﻪ( ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻃﻼق در ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ زن
وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﺑﮑﺸﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺮای زن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮ آن زن ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد .و اﯾﻦ ّ
ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ّ
ﻣﺪت ّ
ﻣﺪت ّ
ﻣﻌﯿﻦ،
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎهھﺎ و ﺣﯿﺾھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و )ﻋﻠﻤﺎء
ﺑﺮﺣﺴﺐ
ّ
و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ( ھﻤﯿﻦ »ﻣﺪت ّ
ﻣﻌﯿﻦ« )ﮐﻪ زن ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺟﺪاﯾﯽ از او ،ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪّ » (،
ﻋﺪه« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ّ
و ﭼﻮن زن ﻣﻄﻠﻘﻪ )ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش از او ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺟﺪا ﺷﺪه ،و ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻮھﺮش وﻓﺎت ﻧﻤﻮده( ،ﻣﺎهھﺎ ﯾﺎ ﺣﯿﺾھﺎﯾﯽ را )ﭘﺲ از ﻃﻼق ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺷﻮھﺮ(
ﻣﯽﺷﻤﺎردّ » ،
ﻋﺪه« را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
]ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪّ » :
ﻋﺪه« :از ﻋﺪد و ﺷﻤﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ روزھﺎ و
ﻋﺪه« ،ﻧﺎم ّ
ﺣﯿﺾھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪّ » .
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت
ﺷﻮھﺮش ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از او ﺑﺮای ازدواج ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪن
ﺣﯿﺾھﺎ ﯾﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﻣﺎهھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
رﻋﺎﯾﺖ ّ
ﻋﺪه از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻮھﺮش ﻓﻮت ﮐﺮده ،واﺟﺐ
اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻋﺮوﺳﯽ و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻃﻼق داده
ﺷﻮدّ ،
ﻋﺪه ﻧﺪارد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﺪ.
و ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﻣﺮاﻋﺎت ّ
ﻋﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ّ
ﻣﺪت ،ھﻤﻪی ﻓﮑﺮھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪون ﻣﺨﺎرج و ھﺰﯾﻨﻪ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ،ھﻤﺴﺮش را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
 .۲ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮدن زن ﺗﺎ از ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪن
ﻧﺴﻞھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﺸﻮد.

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه
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 .۳ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد و
اﻇﮫﺎر ھﻤﺪردی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی او ،آن ّ
ﻣﺪت را از ازدواج اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ّ
ﻋﺪه دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ً
ّ .۱
ﻋﺪهی زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻪ ﺑﺎر
ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎک ﺷﺪن اﺳﺖ.
ّ .۲
ﻋﺪهی زن ﻃﻼق داده ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻋﺎدت
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ّ .۳
ﻋﺪهی زﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺑﺎرداری ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ﺑﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ او ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ّ
ّ .۴
ﻋﺪهی ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﯿﺮ دادن ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ّ
ﻋﻠﺘﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪاش ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﻋﻮد ﮐﺮدن ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ  -ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ  -ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺮاﺳﺎس آن ّ
ﻋﺪهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻋﺎدت او ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ
ُ
ﻋﻨﻮان ّ
ﻋﺪه ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎه آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻀﯿﻪی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺳﻪ ﻣﺎه از
آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻋﺪه.
ّ .۵
ﻋﺪهی زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ،ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز اﺳﺖ.
 .۶ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ »ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدت او ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺎدت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻪ ﻣﺪت ﻋﺎدت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋ ّﺪه ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ،
ّ
ﻋﺎدت ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی دﭼﺎر آن ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه راﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ّ
ﻋﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ﻋﺪهی ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﮑﺎن و
.۷
ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ او ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و
ﭘﺲ از آن ،ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﻋﺪهی ﻓﻮت ﺷﻮھﺮش ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و ﭘﺲ
از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ[.
س :ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ » ّ
ﻋﺪه«ای را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ،
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج] :در ﻣﻮرد » ّ
ﻋﺪه«[ ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۱اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،از زﻣﺮهی زﻧﺎن آزاد و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ )ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ّ
ﻋﺪهی وی »ﺳﻪ ﺣﯿﺾ
ً
ﮐﺎﻣﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮّ ،
ﻋﺪهی زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ
دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎک ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ََََ ُ
َ ُ
ت َ� َ َ ۡ
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎلَ ﴿ :وٱل ۡ ُم َط َّل َ�ٰ ُ
س ِه َّن ث�ٰثة ق ُر ٓوءٖ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة:
� َّ�ص َن بِأنف ِ
ّ
» .[٢٢٨و زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ُ
ﺑﮑﺸﻨﺪ« .و »ﻗﺮء« ھﻤﺎن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ:
امﺣﺒﯿﺒﻪ ل ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ )داﺋﻢ اﻟﺤﯿﺾ( ﺑﻮد؛ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺆال ﮐﺮد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ
َ
او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ )اﯾﺎم اﻗﺮاﺋﮫﺎ( ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ .اﺑﻮداود[.
ّ .۲
ﻋﺪهی زن ﻃﻼق داده ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻋﺎدت
ّ
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ» ،ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ« اﺳﺖ] .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺑﻪ
ّ
ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺮی و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ،دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮدّ ،
ﻋﺪهی او
ۡ
َّ
ۡ
يض مِن
ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وٱ ٰٓ� ِـٔي يَ�ِس َن ِم َن ٱل َم ِ
ح ِ
َ
َّ
َ َ ۡ
َّ ٓ ُ
� ۡم إ ِ ِن ٱ ۡرتَ ۡب ُت ۡم فَ ِع َّد ُ� ُه َّن ثَ َ� ٰ َث ُة أ ۡش ُهر َوٱ ٰٓ
� ِـٔي ل ۡم �ِض َن﴾ ]اﻟﻄﻼق» .[٤ :و
� ِسا� ِ
ٖ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ را
ﻋﺪهی آنھﺎ ّ
ﻣﺘﺮدد ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ّ
ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،اﮔﺮ در ّ
ﻋﺪهی آﻧﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ«[.

ّ .۳
آزاد ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز اﺳﺖ.
ﻋﺪهی
زن ِ
ِ
ُ ۡ َََُ َ
َّ َ
ون أَ ۡز َ�ٰجاٗ
]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وٱ َّ� َ
ِين ُ� َت َوف ۡون مِن�م و�ذر
َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ
سه َّن أَ ۡر َ� َع َة أَ ۡش ُهر َو َع ۡ ٗ
��] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة» .[٢٣٤ :و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
نف
���صن بِأ
ِ
ِ
ٖ
ﻣﺮدان ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﺴﺮاﻧﯽ از ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﺎر

ﻣﺎه و ده روز اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ«[.
ّ
)آزاد( ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﯾﺎ ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪهاش وﺿﻊ
زن
ِ
ِ .۴
َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ُ َّ َ
ﺣﻤﻞ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأو�ٰت ٱ��ا ِل أجلهن أن
َ َ ۡ َ َۡ
�لَ ُه َّن] ﴾...اﻟﻄﻼق» .[٤ :و ّ
ﻋﺪهی زﻧﺎن ﺑﺎردار ،وﺿﻊ ﺣﻤﻞ آﻧﺎن اﺳﺖ«.
يضعن

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه
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ﻣﺴﻮر ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺒﯿﻌﻪی اﺳﻠﻤﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺷﻮھﺮش،
ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد و ازدواج ﮐﺮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﻃﻼق داده ﺷﻮد ،ﻋﺪه ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ
َ
َ
ُ
َّ ۡ ُ
ت � َّم َطلق ُت ُموه َّن مِن � ۡب ِل أن � َم ُّسوه َّن
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا إِذا ن�حتم ٱلمؤمِ� ِ
َ َ ُ ۡ َ َۡ
ۡ َّ َ ۡ َ ُّ َ َ
� َما ل�م علي ِه َّن مِن عِدة ٖ �عتدو�هاۖ ] ﴾...اﻷﺣﺰاب.[۴۹ :
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ازدواج ﮐﺮدﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی ،آﻧﺎن را
ﻃﻼق دادﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ّ
ﻋﺪهای ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺴﺎب آن را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ّ
ﻋﺪه ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ِ
 .۱زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ:
اﻟﻒ( زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞّ ،
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.
ب( زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن
ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز ّ
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.
 .۲زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ دو ﮔﺮوھﻨﺪ:
اﻟﻒ( زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ّ
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ.
ب( زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ھﻢ دو دﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ:
 .۱زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻨﺎن ّ
ﻋﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ.
 .۲زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دارای
ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ّ
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ دارای ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺋﺴﻪ و ﯾﺎ ﺻﻐﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺗﻤﺎم ّ
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ[.
ّ
ﻋﻠﺖ در ﻗﻀﯿﻪی » ّ
ﻋﺪه« ،زن را ﺑﻪ »آزاد ﺑﻮدن« ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ در
س :ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎ زن آزاد ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﺣﮑﺎم و
ِ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ّ
ﻗﻀﯿﻪی » ّ
ﻋﺪه« ،زن را ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ »آزاد ﺑﻮدن« ّ
ج :در ّ
ﻋﺪهی
ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ )ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ( ﻣﯽﺷﻮد ،دو ﺣﯿﺾ و ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ،دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺸﻮدّ ،
ﻋﺪهی او ﯾﮏ و
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ،و ﮐﻨﯿﺰ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ]ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ[ّ ،
ﻋﺪهاش دو ﻣﺎه و ﭘﻨﺞ روز ،و ﮐﻨﯿﺰ
ِ
ّ
ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﯾﺎ ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪهی او وﺿﻊ ﺣﻤﻠﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﻃﻼق داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﯿﻀﯽ ﮐﻪ
در آن ﻃﻼق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪی ﺳﻪ ﺣﯿﺾ ّ
ﻋﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آن ﺣﯿﻀﯽ ﮐﻪ در آن ،ﻃﻼق زن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از زﻣﺮهی ﺳﻪ ﺣﯿﺾ ّ
ﻋﺪه ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﯿﻀﯽ ﮐﻪ در آن ،ﻃﻼق وی
ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ِ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﻪ ﺣﯿﺾ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮّ ،
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه دارد.
ِ
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎﺗﺶ ،ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻼق داد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﻮھﺮ در اﯾﺎم
ﻋﺪه ّ
ﻋﺪهی زن وﻓﺎت ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ﮐﺪام ﯾﮏ از دو ّ
ّ
)ﻋﺪهی
ِ
ﻃﻼق ﯾﺎ ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت( را ﻧﮕﺎه دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ زن ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ و دورﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ّ
ﻋﺪه را ﻧﮕﺎه دارد ) ١ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻋﺪهی ﻃﻼق ﯾﺎ ّ
ﻋﺪه ّ -
دو ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت  -ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻃﻼﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻮد ،ھﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ّ
ﻋﺪه ،ﻧﮕﺎه دارد(.
س :ﻣﺮاد از »ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ و دورﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دو ّ
ﻋﺪهی ﻃﻼق ﯾﺎ وﻓﺎت« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺪهی وﻓﺎت ،ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدّ ،
ج :ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت را
ﻋﺪهی ﻃﻼق ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﻧﮕﺎه دارد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﻋﺪهی ﻃﻼق
را ﻧﮕﺎه دارد .٢
س :در ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دو ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﯾﺎ ﻃﻼق ،ﭼﻪ
ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای زن وﺟﻮد دارد؟

 -١اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﮔﻮﯾﺪّ :
ﻋﺪهی ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ،ﺳﻪ ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق زن ،ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﯾﺎ ﻃﻼق ﺳﻪ
ّ
ﮔﺎﻧﻪ )ﻣﻐﻠﻆ( ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت را ﻧﮕﺎه دارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -٢ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﭼﮫﺎر ﻣﺎه )و ده روز( ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﻋﺪهاش
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﻋﺪهاش زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه
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ج :ﻓﺎﯾﺪه و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دو ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﯾﺎ ﻃﻼق ،در
ّ ِ
اﯾﻦ ّ
ﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺷﻮھﺮش ارث ﻣﯽﺑﺮد؛ از اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
رو ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ّ
ﻋﺪه ﺑﺮای زن ،ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ھﻤﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰش را ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داد؛ ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در ﺣﺎل
ﻋﺪهاش ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﮔﺬراﻧﺪن ّ
ﻋﺪهاش ،ارﺑﺎﺑﺶ او را آزاد ﺳﺎﺧﺖ؛ در اﯾﻦ
ﻋﺪهی زن آزاد ﯾﺎ ّ
ﻋﺪه را ﻧﮕﺎه دارد؟ ّ
ﺻﻮرت آن ﮐﻨﯿﺰ ﮐﺪام ﻧﻮع از ّ
ﻋﺪهی ﮐﻨﯿﺰ؟
ﻋﺪهی ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﻋﺪهی زن آزاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ او ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهی زن آزاد را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
س :اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰی از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﺷﺪ ،و اﯾﻦ آزادی وی در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ّ
ﻋﺪهی ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« ،ﯾﺎ ّ
او در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ّ
ﻋﺪهی ﻃﻼق »ﻣﻐﻠﻆ« )ﻃﻼق ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ( ،و
ِ
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﺲ از آزادی ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﯾﺎ ّ
ﻋﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﭙﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ّ
ّ
ّ
٢
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪهی ﮐﻨﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻋﺪهاش ﺑﻪ ﻋﺪهی زﻧﺎن آزاد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻋﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ّ
 -١در ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻨﯿﺰّ ،
ﻋﺪهی زن آزاد ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« )در ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺸﯿﻦ( ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﺪهی زن آزاد را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﻗﻀﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﺷﺪه ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش ﺑﻪ
ﻋﺪهی زﻧﺎن آزاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ِﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ّ
ّ
ﻋﺪهاش را ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻨﯿﺰ از زﻣﺮهی زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﯾﺎ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ( دﭼﺎر
ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ(۶۰۵/۲) .
 -٢ﯾﻌﻨﯽ دو ﺣﯿﺾ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ و ﯾﺎ دو ﻣﺎه و ﭘﻨﺞ روز را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش ﺑﻪ
ّ
ﻋﺪهی زﻧﺎن آزاد اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وﺟﻮد
ّ
دارد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﯾﺎ ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ و ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺷﻮھﺮ ،ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وﺟﻮد ﻧﺪارد .و
ﻋﺒﺎرت »در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح وﺟﻮد دارد« :ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و روﺷﻨﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭘﺲ از ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح از ھﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ آزاد
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ او ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻣﻘﺪار ﺷﺮﻋﯽ ّ
ﻋﺪه ﻧﯿﺰ در ّ
ﺷﺪن ﮐﻨﯿﺰّ :
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺳﻪ
ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﯾﺎ وﻓﺎت ﺷﻮھﺮ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧﮑﺎح در آنھﺎ ﭘﯿﺶ از آزادی
ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود) .ر.ک :دراﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﺎ رداﻟﻤﺨﺘﺎر  ۶۰۵/۲و (۶۰۶
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ زﻧﯽ از ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪ(؛ و ﺷﻮھﺮش او را ﻃﻼق
داد؛ از اﯾﻦ رو ّ
ﻋﺪهاش را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺎهھﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﻮن را دﯾﺪ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﯿﺾ ﺷﺪ(؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﻋﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﺣﯿﺾ« از ﺳﺮ
ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﭼﻪ از ّ
ﻋﺪهاش )ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻤﺎرش ﻣﺎهھﺎ( ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ،ﺑﺎﻃﻞ
و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ »ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪ«  ،١زﻧﯽ را در ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ درآورد؛ و در اﯾﻦ
ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺿﯽ آنھﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا
ﻧﻤﻮد؛ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﻋﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﭙﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ّ
٢
ج :اﮔﺮ اﯾﻦ زن از زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ؛ ﻋﺪهی او ﺳﻪ
ّ
ﺣﯿﺾ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺮی و ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ( ،دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﻋﺪهی او ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ از ﺷﻮھﺮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﻋ ّﺪهی او وﺿﻊ ﺣﻤﻠﺶ اﺳﺖ .و ھﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد؛ ّ
ﻋﺪهاش ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
 -١ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪ در ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺴﯽ درآﯾﺪ« :اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺪون ﺷﺎھﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺧﻮﯾﺶ درآورد در ﺣﺎی ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ّ
دوم ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن زن ﺷﻮھﺮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ دوم
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن زن ﺷﻮھﺮدار اﺳﺖ ،و داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ّ
ﻋﺪه ﺑﺮ زن واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا او ﺑﺎ آن زن زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ )اول(
آﻣﯿﺰش ﺑﺎ آن زن ﺣﺮام ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و زﻧﯽ ﮐﻪ از روی »ﺷﺒﮫﻪ« ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺐ را در ﺑﺴﺘﺮ ﻏﯿﺮﺷﻮھﺮش ﺑﮕﺬراﻧﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ً
آن ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ ،ﺷﺐ را در ﺑﺴﺘﺮ او ﺑﮕﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد
ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺴﺖ( .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ.
 -٢اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن ،آزاد ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ زن ،ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻮد در آن ﺻﻮرت
)اﮔﺮ از زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(ّ ،
ﻋﺪهاش دو ﺣﯿﺾ ،و )اﮔﺮ از زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ(ّ ،
ﻋﺪهاش ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ،و )اﮔﺮ از زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻋﺪهاش وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ّ
ﺷﻮھﺮش ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ(ّ ،
ﻋﺪهی وی ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﻻت زن،
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه
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س :اﮔﺮ ﺑﺎ زﻧﯽ از روی ﺷﺒﮫﻪ )ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه( ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮد
ﻣﺮد ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺖ؛
ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪه وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﯿﺎن آن زن و ِ
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ زن ّ
ﻋﺪه دارد؟
ﻋﺪه دارد و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﯿﺾ را ﺑﺮای ّ
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ّ
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه
دارد.
ُ
ارﺑﺎب »ا ّم َوﻟﺪ«  ١وﻓﺎت ﮐﺮد و ﯾﺎ او را آزاد ﺳﺎﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ آن » ّام
س :اﮔﺮ ِ
وﻟﺪ« ّ
ﻋﺪه دارد؟
ﻋﺪه ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ و ّ
ج :آری؛ ﺑﺮ اﯾﻦ » ّام وﻟﺪ« ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهی وی ﺳﻪ ﺣﯿﺾ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح زﻧﯽ درآورد؛ ﺳﭙﺲ آن ﻧﻮﺟﻮان
ِ
در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آن زن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﻋﺪه ﻧﮕﺎه
دارد؟
ّ
وﻓﺎت ﺷﻮھﺮش ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻋﺪهاش
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن زن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ِ
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ او اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﺎرداریاش ﭘﺲ از وﻓﺎت او روﻧﻤﺎ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت
ّ
ﻋﺪهاش ،ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن » ّ
ﻋﺪه« ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮوع » ّ
ﻋﺪه« از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻋﺪه« در »ﻃﻼق« :ﭘﺲ از ﻃﻼق؛ و ﺷﺮوع » ّ
ج :ﺷﺮوع » ّ
ﻋﺪه« در »وﻓﺎت ﺷﻮھﺮ« :ﭘﺲ
از وﻓﺎت؛ و ﺷﺮوع » ّ
ﻋﺪه« در »ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد در ﻧﮑﺎح«:
ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮد ﺟﻤﺎعﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺮک ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ آن زن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮھﺮ زن وﻓﺎت ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داد؛ ﯾﺎ
ِ
ﮐﻪ آن زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻮد ﯾﺎ وﻓﺎت ﺷﻮھﺮش ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺪت ّ
)ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻃﻼق ﯾﺎ وﻓﺎت ﺷﻮھﺮ( ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ّ
ﻋﺪهی آن زن
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ّ
ﻋﺪهی وی ﭼﯿﺴﺖ؟

ّ » -١ام وﻟﺪ« :ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ .ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﻮﻻﯾﺶ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻋﺪهّ ،
ﻣﺪت ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪهی زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺲ از
آن ﮐﻪ آن زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻮد ﯾﺎ وﻓﺎت ﺷﻮھﺮش اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ او ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهی دﯾﮕﺮی را ﻧﮕﺎه دارد.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ،ﻃﻼق داده ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدی
از روی اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ آن زن ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد؟
ﻋﺪهاش را از ﺳﺮ ﻧﮕﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﻋﺪهی دﯾﮕﺮی را
ﻧﮕﺎه دارد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ دو ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :ﺻﻮرت »ﺗﺪاﺧﻞ دو ّ
ﻋﺪه« ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﺻﻮرت »ﺗﺪاﺧﻞ دو ّ
ﻋﺪه« ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﯿﻀﯽ را ﮐﻪ زن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،از ھﺮ
دوی آنھﺎ )ھﻢ از ﻃﻼق و ھﻢ از ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو
ﻋﺪهی اول ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،و ّ
ھﺮﮔﺎه ّ
ﻋﺪهی دوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮕﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ زن ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .١
]در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺎ درﺑﺎرهی »ﺗﺪاﺧﻞ ﭼﻨﺪ ّ
ﻋﺪه« ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن دارم:
ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ّ
ﻋﺪه ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ:
 .۱ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻼق رﺟﻌﯽ از ھﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﺴﺮ او
ﻋﺪهی ﻃﻼق ﺑﻪ ّ
ﻋﺪهی ﻃﻼق ،وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪّ ،
ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا
در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ،زن ﺣﮑﻢ ھﻤﺴﺮ را دارد و از ﺷﻮھﺮش ارث ﻣﯽﺑﺮد؛ اﻣﺎ در
ﻋﺪهی ﻃﻼق ﺑﻪ ّ
ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪّ ،
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ
زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﺎﺋﻨﻪ« از ﺷﻮھﺮش ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ِ
ّ
 .۲ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ،ﻋﺪه را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺲ از
ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪی او ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و

 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ )در ّ
ﻋﺪهی ﻃﻼق( ﭘﺲ از ﺣﯿﺾ اول ،ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد؛ در آن
ﺻﻮرت ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﯿﺾ اول ،دو ﺣﯿﺾ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آن دو
ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺰ از ّ
ﻋﺪهی دوم وی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﺣﯿﺾ ،ﯾﮏ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺣﯿﺾ ﺷﻮدّ ،
ﻋﺪهی دوﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ) .رداﻟﻤﺤﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﻨﮫﺮ«(

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه
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ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ،ﺳﻪ ﻣﺎه
ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﻋﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۳دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻃﻼق ،ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﺮدنّ ،
ﻋﺪهاش را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه دﭼﺎر ﻋﺎدت
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪّ ،
ﻋﺪهی ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۴ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻼق داده ﺷﺪهای ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ّ
ﻋﺪهی ﺳﻪ ﻣﺎھﻪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺎدت
ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ّ
ﻋﺪه را ﻧﮕﺎه دارد ،اﻣﺎ در اﺛﻨﺎی آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮد
ﺷﺪ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ّ
ﻋﺪه را ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق »ﺑﺎﺋﻦ« داد؛ ﺳﭙﺲ در اﯾﺎم ّ
ﻋﺪهاش دوﺑﺎره ﺑﺎ او
ِ
ازدواج ﻧﻤﻮد؛ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮی و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻃﻼﻗﺶ داد؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﻋﺪهاش را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم

ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن زن ،اﺗﻤﺎم ّ
ﻋﺪهی اول ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ّ
ﻋﺪهاش را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،آﯾﺎ ﺑﺮای زن ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪای ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮاﯾﺶ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﻣﺎم
ّ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ زن ،ﻧﺼﻒ
» ِاﺣﺪاد«

)ﺳﻮگ ،و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺮک آراﯾﺶ و ﺑﻮی ﺧﻮش و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮاﻫﺮات و
ﻟﺒﺎسﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻋﺪم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺣﻨﺎ و ﺳﺮﻣﻪ و ﻏﯿﺮه(

ّ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ،ﻋﻼوه از ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ّ
ﻋﺪه ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
س :آﯾﺎ ﺑﺮ زن
واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ّ
ج :اﮔﺮ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ،ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﺎم ّ
ﻋﺪه ،در ﺳﻮگ )» ِاﺣﺪاد«( ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
سِ » :اﺣﺪاد« )ﺳﻮگ( ﭼﯿﺴﺖ؟
جِ » :اﺣﺪاد« ﯾﺎ ﻋﺰادار ﺑﻮدن :آن اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺷﻮھﺮش
ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺪت ّ
ﻋﺪهی ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز ،ﯾﺎ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ،و ﯾﺎ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه( ،از ﺑﻮی ﺧﻮش و آراﯾﺶ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺪون ﻋﺬر،
ﺣﻨﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﯿﺮد؛ ﻟﺒﺎسھﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻪ »ورس« و »زﻋﻔﺮان« را ﻧﭙﻮﺷﺪ؛ ﺑﻪ
ﻣﻮھﺎﯾﺶ روﻏﻦ ﻧﻤﺎﻟﺪ؛ و ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮﻣﻪ ﻧﮑﺸﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ » ِاﺣﺪاد« ﯾﺎ ﻋﺰادارﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺷﻮھﺮش ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ،در
ﻣﺪت ّ
ّ
ﻋﺪهی ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز ،ﯾﺎ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ،از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدآراﯾﯽ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ او ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺪت ّ
و اﺣﺪاد و ﻋﺰادار ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ،در ﻃﻮل ّ
ﻋﺪه ،واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ِ
از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ و ﺧﻮدآراﯾﯽ ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺧﻮش و زﯾﻮرآﻻت
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎور
دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز ﻋﺰادار ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻓﻮت ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﻓﻮت
ﺷﻮھﺮش ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز را ﻋﺰاردار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« .ﺑﺨﺎری.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﻋﺰا ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻃﻮل
ﻣﺪت ّ
ﻋﺪه ﺑﺪون ﺿﺮورت از ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺑﺮ زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪهاش ،در ﺳﻮگ ِ)اﺣﺪاد( ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .و » ِاﺣﺪاد« )ﺳﻮگ( ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از :ﺗﺮک آراﯾﺶ و ﺑﻮی ﺧﻮش و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮاھﺮات و ﻟﺒﺎسھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و
ﻋﺪم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺣﻨﺎء و ﺳﺮﻣﻪ.
ّام ّ
ﻋﻄﯿﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدهھﺎﯾﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز
ِاﺣﺪاد ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﻮت ﺷﻮھﺮ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز اﺣﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ از ﺳﺮﻣﻪ و
ﺑﻮی ﺧﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻟﺒﺎس رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﻟﺒﺎس ﯾﻤﻨﯽ .و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺾ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪای
ﺑﺨﻮر )ﻣﺎدهای ﺧﻮﺷﺒﻮ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻮی ﺑﺪاﺛﺮ ﺧﻮن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و از ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه
ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ام ﺳﻠﻤﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻟﺒﺎسھﺎی زرد و ﻗﺮﻣﺰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮاھﺮآﻻت و ﺣﻨﺎء و ﺳﺮﻣﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ «.اﺑﻮداود
و ﻧﺴﺎﯾﯽ[.
س :ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ِ
ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ،ﮐﺎﻓﺮ

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه
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ﯾﺎ ﺧﺮدﺳﺎل )ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﮑﻢ آنھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ زن ﺑﺎﻟﻎ و
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ّ
زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده را از آن ﺟﮫﺖ ﺑﻪ »ﺑﻠﻮغ« و
ج :ﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪی ِ
»اﺳﻼم« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎِ » ،اﺣﺪاد« )و ﺳﻮگ( ﻧﯿﺴﺖ.
س :ﺣﮑﻢ »اﺣﺪاد« )ﺳﻮگ( ﮐﻨﯿﺰ در ّاﯾﺎم ّ
ﻋﺪهاش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ِ
ِ
ّ
ج :اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش وﻓﺎت ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ دو ﻃﻼق )ﻃﻼق ﻣﻐﻠﻆ( داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪهاش( در
ﺳﻮگ )اﺣﺪاد( ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدآراﯾﯽ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻠﺐ ّ
ﺗﻮﺟﻪ
ِ
ﻣﺮدان را ﺑﻪ او ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ارﺑﺎب آن ﮐﻨﯿﺰ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ» ،ام وﻟﺪ« وی
وﻟﯽ اﮔﺮ
ِ
١
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮگ ِ)اﺣﺪاد( ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ّ
زﻧﺎن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده در اﯾﺎم ﻋﺪه(
ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ )ﺑﺮای ِ

زﻧﺎن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ،ﻋﻼوه از » ِاﺣﺪاد« ،ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
ّ س :آﯾﺎ ﺑﻪ ِ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ )در
ﻣﺪت ّ
ﻃﻮل ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺪون ﺿﺮورت( ﺷﺐ ﯾﺎ روز از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؛ و ﺑﺮای زن ﺷﻮھﺮ
ﻣﺮده درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روز و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺐ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ھﻔﺖ زن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪهﺷﺎن در ﺳﻮگ
)اﺣﺪاد( ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ :زن ﮐﺎﻓﺮ؛ زن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ؛ زن دﯾﻮاﻧﻪ؛ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪهی » ِﻋﺘﻖ« )آزادی( ﺑﺎﺷﺪ؛
ِ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺑﺎب آن ﮐﻨﯿﺰ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰّ » ،ام وﻟﺪ« وی ﺑﺎﺷﺪ؛
زﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪهی ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد؛ زﻧﯽ ﮐﻪ از روی اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و زﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪهی ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر«» :ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪهی » ِﻋﺘﻖ« ﺑﺎﺷﺪ«:
ھﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰ ّام وﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ او را آزاد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ او ﮐﻨﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ
وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﻓﺎت ارﺑﺎﺑﺶ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد(۶۱۸/۲) .
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺐ را در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﮕﺬارﻧﺪ )و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ( .١
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ ّ ُ ُ
وه َّن لِعِ َّدتِه َّن َوأ ۡح ُصوا ْ ۡٱلعِ َّدةَ ۖ َو َّٱ� ُقوا ْ َّ َ
ٱ�
﴿���ها ٱ� ِ� إِذا طلقتم ٱلنِساء �طل ِق
ِ
ۡ
َ
َ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َّ ۢ ُ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٓ َ َ َ ٰ َ
ۡ َ
حش ٖة ُّم َب ّي ِ َن ٖة� َوت ِلك
ر��مۖ � � ِرجوهن ِمن �يوت ِ ِهن و� �رجن إِ� أن يأ�ِ� بِ� ِ
َ َ َّ َّ َ ُ ۡ ُ
َ َّ َ َ َ َ َ ۡ
َ َ
ُ َّ
ٱ� �دِث
ُح ُدود ٱ�ِۚ َو َمن َ� َت َع َّد ُح ُدود ٱ�ِ �ق ۡد ظل َم �ف َس ُه ۚۥ � ت ۡدرِي لعل
َۡ َ َ َ َ
ۡ
ٗ
�عد �ٰل ِك أمر�] ﴾١اﻟﻄﻼق.[۱ :
»ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ زﻧﺎن را ﻃﻼق دھﯿﺪ ،آﻧﺎن را در وﻗﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ّ
ﻋﺪه
)ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎز ﭘﺎک ﺷﺪن زن از ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش در آن ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﺮده
ً
ﺑﺎﺷﺪ( ﻃﻼق دھﯿﺪ ،و ﺣﺴﺎب ّ
ﻋﺪه را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ )و دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زن ،ﺳﻪ ﺑﺎر
اﯾﺎم ﭘﺎﮐﯽ ﺧﻮد از ﺣﯿﺾ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﮋادھﺎ آﻣﯿﺰهی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮد( ،و از ﺧﺪا ﮐﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ )و اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ او را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﻣﺪت ّ
ﻋﺪه( .زﻧﺎن را )ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ،در ّ
ﻃﻼق و ﻧﮕﮫﺪاری زﻣﺎن ّ
ﻋﺪه( از ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و زﻧﺎن ھﻢ )ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ّ
ﻋﺪه ،از ﻣﻨﺎزل ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن( ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
زﻧﺎن ﮐﺎر زﺷﺖ و ﭘﻠﺸﺖ آﺷﮑﺎری )ھﻤﭽﻮن زﻧﺎ و ّ
ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎ
ﺷﻮھﺮان ﯾﺎ اھﻞ ﺧﺎﻧﻮاده( اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ )ﮐﻪ اداﻣﻪی ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در ﻣﻨﺎزل ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد( .اﯾﻦھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ّ
ﻣﻘﺮرات اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﻧﻔﻘﻪای ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ
ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد؛ و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎش وی ﺗﺎ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﭘﺎرهای از ﺷﺐ ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ )از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در روز و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺐ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؛( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻔﻘﻪی وی از ﻣﺎل ﺷﻮھﺮش ﺑﺪو
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :از روی »ﺗﻌﻠﯿﻞ« ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻔﺎﻓﺶ اﻣﻮال و داراﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻤﺶ )ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از
اﮔﺮ ِ
ﺧﺎﻧﻪ( ھﻤﺎﻧﻨﺪ زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ،در ﺷﺐ ﯾﺎ روز ﺟﮫﺖ
اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ و زﯾﺎرت اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻣﺪار ﺣﻼل ﺑﻮدن )ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده از ﺧﺎﻧﻪ( در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﺋﺐ
ﺷﺪن وی از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎش ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﺿﺮورت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهاش ،ﻣﻘﺪر و ّ
ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﻧﯿﺎزش ﺑﺮآورده ﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل وﻗﺘﺶ را
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮھﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد.

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه
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ّ
ﻣﻘﺮرات اﻟﮫﯽ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮫﺪ و ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد را در
ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ( .ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،وﺿﻊ ﺗﺎزهای ﭘﯿﺶ آورد )و ﻣﺎﻧﺪن زن در ﺧﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮھﺮ و ھﻤﺴﺮ و رﺟﻮع آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮدد و اﺑﺮھﺎی ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﮐﯿﻨﻪ و
ﮐﺪورت از آﺳﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دور رود ،و ﻣﮫﺮ و ّ
ﻣﺤﺒﺖ ،ﻓﻀﺎی ﺳﯿﻨﻪھﺎ را ﻟﺒﺮﯾﺰ

ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان از داﻣﻦ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻣﺎدری ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ(«[.
س :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ زﻧﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن زن ّ
ﺣﺼﻪی ﻣﯿﺮاﺛﺶ
ِ
از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﻮھﺮش ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪر وﻣﺎدر ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻋﺬر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود.
س :اﮔﺮ ﺑﺮای زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮدهّ ،
ﺣﺼﻪی ﻣﯿﺮاﺛﺶ از ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ و
ِ
ورﺛﻪی ّﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ او را از ﺳﮫﻤﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮش را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪر و ﻣﺎدر
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ از زﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن
ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر و ﺑﯽﭘﺮده از زﻧﺎن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ﮐﻪ در
ّ
ﻋﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻨﺎﯾﻪ از
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ّ
١
ﻋﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد از ﮐﻨﺎﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺪﻟﻮل دﯾﮕﺮی دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺎزﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﺗﻔﺴﯿﺮ
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»و ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ )ﻣﺮدان( ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻨﺎﯾﻪ از زﻧﺎﻧﯽ )ﮐﻪ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ﻓﻮت
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ّ
ﻋﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ( ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ در دل ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ آن را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﯾﺎد
ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد )و اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ( وﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ وﻋﺪهی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻧﺪھﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای )و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻨﺎﯾﻪ( اﻇﮫﺎر ﮐﻨﯿﺪ )اﻣﺎ در ھﻤﻪ
ﺣﺎل( اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ّ
ﻋﺪهی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ آﯾﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﭼﻪ را
در دل دارﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ از )ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن( او ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﺣﺬر دارﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ

ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺲ آﻣﺮزﻧﺪه و ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ )و در ﻣﺠﺎزات ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺘﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ(«[.
ذﻣﯽاش را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ زن ّ
ذﻣﯽ ،ھﻤﺴﺮ ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ّ
ذﻣﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ِ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ّ
ﻋﺪهی زن ّ
ذﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ذﻣﯽاش را ﻃﻼق دھﺪ ،ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ زن ّ
ذﻣﯽ ،ھﻤﺴﺮ ّ
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ّ
ذﻣﯽ وﻓﺎت
ِ
ﻋﺪهای ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﺪّ ،
ذﻣﯽ ﺑﺎردار ﻧﺒﺎﺷﺪّ ١ ،
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ زن ّ
ﻋﺪه دارد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ھﻤﺴﺮش را ﮐﻪ از اھﻞ ﮐﺘﺎب )ﯾﮫﻮد ﯾﺎ ﻧﺼﺎری( اﺳﺖ ﻃﻼق
ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ زن ﮐﺘﺎﺑﯽ ،وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ زن ﮐﺘﺎﺑﯽّ ،
ﻋﺪه دارد؟
ِ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻨﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و دﯾﻨﺪاری ھﺴﺘﯽ ،اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ
زن ﺧﻮﺑﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮔﺮداﻧﺪ(.
 -١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﺳﺖ .وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ذﻣﯽ ّ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ھﺮ دو ﺻﻮرت )ﭼﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎردار ﻧﺒﺎﺷﺪ( زن ّ
ﻋﺪه دارد .و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف
ذﻣﯽ ،ﺑﻪ ّ
ﻧﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎ دو ﺷﺎﮔﺮدش در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ّ
ﻋﺪه اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪی ّ
ﻋﺪه ،اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﺳﻪ اﻣﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ
ذﻣﯽ ّ
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ زن ّ
ﻋﺪه دارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۶۴/۴

ّ
ﮐﺘﺎب ِﻋﺪه

١٢٧

ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ّ
ﻋﺪه دارد؛ ﺧﻮاه ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ھﺮ دو ﺻﻮرت
ﻋﺪه دارد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ّ
ﻋﺪهاش ﺑﺎ او
ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺎ ﺑﺎردار ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﻣﺮدی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ازدواﺟﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺷﻮھﺮش
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ،ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح
ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﺎن ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی زﻧﺎی او ،اﯾﻦ زن ﺑﺎردار ﺷﺪه اﺳﺖ ،در آن
ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ آن زن ،ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ

س :ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮد؛ و او ﻧﯿﺰ در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن،
ﻧﻮزادی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ﭘﺪرش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .و در
ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ﭘﺪرش ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ زن ،ﺑﺪان ﻧﻮزاد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ.
ّ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن زن ،در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ﭘﺲ از ازدواج ،ﻧﻮزادی را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آورد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ﭘﺪرش ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ زﻧﺎ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪی زﻧﺎ ﺑﺎردار
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ﺷﻮھﺮ آن زن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ً
ﻧﺪارد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آن زن ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از
ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ » ّ
ﻣﺪت ﺑﺎرداری« اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺪت از ﺷﻮھﺮش ﺑﺎردار ﺑﺸﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»الﻮﺪﻟ لﻠﻔﺮاش ولﻠﻌﺎﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ« ١؛ »ﻓﺮزﻧﺪ از ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای زﻧﺎﮐﺎر و ﺑﺪﮐﺎر،
ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﺖ«.

 -١ﺑﺨﺎری و دﯾﮕﺮان.
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و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ زن ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد را از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻣﻠﻪ
ّ
ﺷﺪن زن اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻗﻀﯿﻪی »ﻟﻌﺎن« ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﻣﻌﻨﯽ و
»ﻟﻌﺎن« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی در ﺑﺎﺑﺶ  -ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا  -ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ،ﻧﻮزادی را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮد ،و ﺷﻮھﺮش ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد را از آن زن اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻻدت آن ﺑﭽﻪ از ﻣﺎدرش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻻدت آن ﻧﻮزاد از ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﺷﻤﺎ در اﺣﮑﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ،در ﻣﻮرد ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ﺷﻮھﺮی را
ﻧﺴﺐ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ِ
ﺛﺒﻮت ِ
ﻧﻮزاد از ﺷﻮھﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داده اﺳﺖ؟
ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داده اﺳﺖ
ج :ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺛﺒﻮت ِ
ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آنھﺎ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ّ
 .۱زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻮزادش را در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪهی ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺮار ﻧﮑﻨﺪ .و در ﺻﻮرت ّ
دوم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﻮھﺮش در ّاﯾﺎم ّ
ﻋﺪه ،ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪو رﺟﻮع ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
 .۲زﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﻮزادش را در ّ
ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و زن ﻧﯿﺰ از ﺷﻮھﺮش
ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۳زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼق داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻧﻮزادش را در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آورد ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ او را ﻃﻼق داده اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ  -ﭘﺲ از روز ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن او
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮزادش را ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ِ
و ﺷﻮھﺮش  -ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ
ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد را از ﺧﻮدش ﺑﮑﻨﺪ.
آن ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ادﻋﺎی ﺛﺒﻮت ِ
زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از ﺷﻮھﺮش ،از ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺗﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دو
ِ .۴
ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ّ
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ﻋﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ّاﯾﺎم ّ
 .۵اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ در ّاﯾﺎم ّ
ﻋﺪهی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد؛
ِ
ﺳﭙﺲ در ّ
ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﻮزادی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از
ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﻧﻮزادش را در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادش از
ﺷﻮھﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد زﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه از آن ﭼﻪ ﮐﻪ از »زﻣﺎن«
ِ
ِ
ِ
ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺷﺮط دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮای ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد زﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه از آن ﭼﻪ
ﮐﻪ از »زﻣﺎن« ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮط دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :دو
ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن ،ﺑﻪ وﻻدت ﻧﻮزاد از آن زن ،ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﻨﺪ؛ و در دو ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ
ﻧﻮزاد از ﭘﺪرش ﺑﺪون ﮔﻮاھﯽ ﺷﺎھﺪان ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد:
ِ
 .۱ﺑﺎرداری زن ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ﺧﻮدش اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۲ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ِ

و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺰﺑﻮر،
ِ
ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ﺷﻮھﺮ آن زن ،ﺑﺎ ﮔﻮاھﯽ ﯾﮏ زن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﺎﯾﺪه :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺑﺎرداری ،دو ﺳﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ آن ،ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن

ﻟﻌﺎن
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎب ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻮھﺮ ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادی را ﮐﻪ
ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ،ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن او اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ» ،ﻟﻌﺎن«
ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﻟﻌﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ؟
ّ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ  -و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ
دو زن و ﺷﻮھﺮ ،از زﻣﺮهی »اھﻞ ﺷﮫﺎدت« ﺑﺎﺷﻨﺪ و زن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﺎذﻓﺶ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮده( ّ
ﺣﺪ »ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ« ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد
 ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزادی را ﮐﻪ آن زن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده از ﺧﻮدش ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد رادر ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن او اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و زن ﻧﯿﺰ ]ﺷﻮھﺮش را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ و[
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻮھﺮش ﮔﺮدد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ّادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل را ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎری زن او
را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آوردن ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪّ ،ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ،
ّ
ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن را ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ آنھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ[ ﻟﻌﺎن ﺑﮑﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ از ﻟﻌﺎن ﮐﺮدن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻟﻌﺎن ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرتّ » ،
ﺣﺪ ﻗﺬف« ﺑﺮ او ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ.
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ »ﻟﻌﺎن« ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻮھﺮ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ،ﭼﮫﺎر
ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﺪ و در ھﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم دادهام ،راﺳﺘﮕﻮ ھﺴﺘﻢ«؛ آن ﮔﺎه در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ در
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری از دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد«.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی زن
اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن
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ﺳﭙﺲ زن ]در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ[ ،ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﺪ و در ھﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ،دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ«؛ و در
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد اﮔﺮ ﺷﻮھﺮم  -در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ  -راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ«.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل» ،ﻟﻌﺎن« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ زﻧﺶ را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ او را در ﺣﺎل زﻧﺎ دﯾﺪه ،ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن او اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮی در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ و دادﮔﺎه ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ از ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ادﻋﺎی ﺧﻮد ،ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل را ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎری زن او را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آوردن ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ،ادﻋﺎی ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ّ
»ﻟﻌﺎن« را ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ آنھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﺷﻮھﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم را در ﺣﺎل زﻧﺎ
دﯾﺪهام« .ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن زﻧﻢ ھﯿﭻ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارد« .و ﺑﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺸﻤﻮل ﻟﻌﻦ و
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ«.
ﭘﺲ از آن ،اﮔﺮ زن ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدّ ،
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد ،ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ
ّ
ﮐﻪ ﺷﻮھﺮم دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﺮا در ﺣﺎل زﻧﺎ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﺳﺖ .و
ﺑﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮم راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم«.
ﭘﺲ از آن ﻗﺎﺿﯽ آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻟﻌﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
و ﺣﮑﻤﺖھﺎی
ّ
ﺣﯿﺜﯿﺖ زن و ﺷﻮھﺮ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن.
 .۱ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﺣﺪ »ﻗﺬف« و ﺗﮫﻤﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻮھﺮ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺟﺮای ّ
 .۲دﻓﻊ اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ
در ﻣﻮرد زن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف او و ﻧﺒﻮدن ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ.
ّ
 .۳ﻓﺮاھﻢ آوردن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﮐﻮدﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻔﯽ
ﮐﻨﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و در ﻣﻮﺿﻮع »ﻟﻌﺎن« ،ھﺮ دو زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ ﮐﻮدک و
دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎ ،ﻣﺮد ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ھﻤﺴﺮش را در
ً
ﺣﺎل زﻧﺎ دﯾﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد ﻧﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ زن ،ﻣﺮد ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﯾﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺷﺶ ﻣﺎه از ازدواج
آﻧﺎن ،زن ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮫﻤﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ،ﻣﻼﻋﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﻮد ،و آﺛﺎر و
ّ
ﺷﻮاھﺪی دال ﺑﺮ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از اﺿﻄﺮاب روﺣﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری از
ّ
ّ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و زن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ّ
اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداد ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﺪون ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
آن ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه از او ﺟﺪا ﺷﻮد.
ّ
و ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪهای اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎ ھﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ .و ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﻼﻋﻨﻪ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﺮد را در ﻣﻮرد زﺷﺘﯽ و ﺑﺪﻋﺎﻗﺒﺘﯽ و ﻣﺠﺎزات ﺗﮫﻤﺖ،
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺪی و زﺷﺘﯽ زﻧﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ.
و ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﻣﻼﻋﻨﻪ ،آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
ﻟﻌﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ،آن
آﻧﺎن ﺑﺮ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﭘﺲ از ِ
ّ
ﮐﻮدک ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎدرش ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ارث و ﻧﻔﻘﻪای ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط،
ھﻤﭽﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮ او ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ را دارد؛ از
اﯾﻦ رو ﺷﮫﺎدت آنھﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺎدر ارث ﺑﺮده و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ از او ارث ﻣﯽﺑﺮد.
و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﻧﺎروا ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف
ّ
ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و ﻟﻌﺎن ،ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ّ
ّ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﻣﺘﮫﻢ )ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن
ّ
ﮔﻮاھﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ )ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺪق اﺗﮫﺎﻣﺸﺎن ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ ،از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ( ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺪای را
ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﻄﻠﺒﺪ ﮐﻪ )در اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم دادم( راﺳﺘﮕﻮ ھﺴﺘﻢ .در
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ )ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ (:ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ زن ﭼﮫﺎر ﺑﺎر
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﻄﻠﺒﺪ )و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮد ﮐﻪ( ﺷﻮھﺮش در اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو ﻣﯽزﻧﺪ
دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ) ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮫﺎدﺗﯽ( ﻋﺬاب )رﺟﻢ( را از او دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و در ﻣﺮﺗﺒﻪی
ﭘﻨﺠﻢ )ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ (:ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد اﮔﺮ ﺷﻮھﺮش راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ«.

و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن » ُﻋﻮﯾﻤﺮ ﻋﺠﻼﻧﯽ« و ھﻤﺴﺮش ،و »ھﻼل ﺑﻦ ّ
اﻣﯿﻪ« و
ھﻤﺴﺮش ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻼﻋﻨﻪ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :ھﻼل ﺑﻦ ّ
اﻣﯿﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج  ،ھﻤﺴﺮش را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎء زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎوری و ﮔﺮﻧﻪ ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ
ﭘﺸﺘﺖ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻣﺮدی را روی
ھﻤﺴﺮش دﯾﺪ ،ﻣﯽرود و ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺎھﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ
ﭘﺸﺘﺖ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻼل س ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻦ راﺳﺘﮕﻮ ھﺴﺘﻢ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪای ﻧﺎزل ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺸﺖ ﻣﺮا از ّ
ﺣﺪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﺪ داد .آن ﮔﺎه
و
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻓﺮود آﻣﺪ و آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ۹ﺳﻮرهی ﻧﻮر را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺎزل ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺖ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن زن ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ ھﻼل آﻣﺪ و ﺷﮫﺎدت داد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ آن زن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و ﺷﮫﺎدت داد ،و ﭼﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ رﺳﯿﺪ ،او را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :آن زن ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﮐﺮد و روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ از ﻟﻌﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
آﺑﺮوی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ را ﻧﻤﯽﺑﺮم و رﻓﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﭽﻪی اﯾﻦ زن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭼﺸﻢھﺎی ﺳﯿﺎه ،ﺑﺎﺳﻦھﺎی ﺑﺰرگ ،و ﭘﺎھﺎی ﭘﺮﮔﻮﺷﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن
ﺑﭽﻪ از ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎء اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ،ﻟﻌﺎن اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ را از زن رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ
او ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ« .ﺑﺨﺎری ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
س :ھﺮ ﮔﺎه زن ّﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ »ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ« در ﻣﻮرد
ﺷﻮھﺮش ﺷﺪ ،و ِﻗﺎﺿﯽ ]ﺑﺮای دﻓﻊ اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ »ﻗﺬف« و ﺗﮫﻤﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻮھﺮ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ در ﻣﻮرد زن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف او و ﻧﺒﻮدن ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ[،
ﺷﻮھﺮ زن ﺑﺮای ﻟﻌﺎن آﻣﺎده ﺷﺪ وﻟﯽ زن از ﻟﻌﺎن اﻣﺘﻨﺎع
دﺳﺘﻮر ﻟﻌﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮد؛ و
ِ
ورزﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻮھﺮ زن ،ﺑﺮای ﻟﻌﺎن آﻣﺎده و ّ
ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻟﻌﺎن ﺑﺮ زن ﻧﯿﺰ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن از ﻟﻌﺎن ،اﻣﺘﻨﺎع و اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻟﻌﺎن ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮش را در ﻣﻮرد
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن وی ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ،ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .١

 -١در ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ را در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن وی ﺑﻪ
زﻧﺎﮐﺎری ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﻌﺎن ﺑﺎ آن دﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ّ
ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﭼﮫﺎر
ﻣﺠﻠﺲ )ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ( ﺷﻮھﺮش را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ،اﻗﺮار از روی ﻗﺼﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ) :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻗﺪوری( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻔﺖ» :ﯾﺎ زن ﻣﺮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﻨﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺳﺨﻦ ﻣﺮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪّ ،
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد«؛ ﻃﻮری
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوری ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؛
ﺣﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻗﺮار واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺼﺪﯾﻖ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد! و ّ
زﯾﺮا ّ
ﺣﺪ ﺑﺎ
ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ،اﻗﺮار از روی ﻗﺼﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو در

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن
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س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮﺿﻮع »ﻟﻌﺎن« ،ﻟﻌﺎن را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ
ِ
ھﺮ دو از زﻣﺮهی »اھﻞ ﺷﮫﺎدت« ﺑﺎﺷﻨﺪ و زن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎذﻓﺶ
)ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮده( ّ
ﺣﺪ »ﻗﺬف« ﺟﺎری ﮔﺮدد؛ ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ دو
ﺷﺮط در ﻣﻮﺿﻮع »ﻟﻌﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻀﯿﻪی »ﻟﻌﺎن« را از آن ﺟﮫﺖ ﺑﺪﯾﻦ دو ﺷﺮط ّ
ج :ﻣﺎ ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﺑﺮ او ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﮔﺸﺘﻪ
ﺷﻮھﺮ زن ،ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ  ١ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﺳﺖ؛ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت )ﺑﺮای ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ آنھﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ( ﺑﺪون ﻟﻌﺎن ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ
ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ از »اھﻞ ﺷﮫﺎدت« ﺑﻮد وﻟﯽ ھﻤﺴﺮش ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد؛ و ﯾﺎ
ً
ﻗﺒﻼ ﺑﺮ او ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﯾﺎ ھﻤﺴﺮش از
ھﻤﺴﺮش از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ّ
زﻣﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎذﻓﺶ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮده( ﺣﺪ ﻗﺬف و
ﺗﮫﻤﺖ ﺟﺎری ﻧﮕﺮدد ٢؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺮد در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن آن زن ،ﻧﻪ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف و

ﺣﺪف ﺑﺪان اﻋﺘﺒﺎر داده ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ در دﻓﻊ ّ
ﺣﻖ وﺟﻮب ّ
ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر دارد ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻟﻌﺎن
دﻓﻊ ﮔﺮدد و ّ
ﺣﺪ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻧﮕﺮدد) .ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ (۱۲۵/۴
 -١ﻣﺮاد از ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﺷﻮھﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدد؛ ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد ،او ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۲۵/۴
 -٢ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ھﺮ دو از اھﻞ ﺷﮫﺎدت ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا در ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن» ،ﺷﮫﺎدت« ﯾﮑﯽ از
ارﮐﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ زن از زﻣﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎذﻓﺶ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ّ
او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮده( ّ
ﺣﺼﺎن« زن )ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ ﺟﺎری ﮔﺮدد .و » ِا
ِ
وی( ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻟﻌﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﻔﯽ ﮐﺮدن ﻧﻮزاد زن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﻧﻔﯽ ﻧﻮزاد زن،
ﺗﮫﻤﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ زن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ ﻧﻮزاد زن از ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮھﺮ و ﺑﺎ ﺟﻤﺎع
و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ از روی اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺘﺒﺎر داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺴﺐ
ﺧﻮﯾﺶ را از ﭘﺪر ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ در ﻧﺴﺐ »ﻓﺮاش
ﺻﺤﯿﺢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻓﺮاش ﻓﺎﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﻔﯽ ﻧﺴﺐ از ﻓﺮاش ﺻﺤﯿﺢ،
ﺗﮫﻤﺖ و ﻗﺬف )ﺑﻪ زن( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ آن )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاش ﻓﺎﺳﺪ( آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد .و ﻃﻠﺐ
ﻟﻌﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪی زن ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻟﻌﺎن ﺣﻖ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻃﻠﺒﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ
ﺣﻘﻮق ،ﺣﺘﻤﯽ و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.

١٣٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺗﮫﻤﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ِﻟﻌﺎﻧﯽ .١
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻞ زن و ﺷﻮھﺮ ،ﺑﻪ اﺟﺮا ﮐﺮدن »ﻟﻌﺎن«
ﻓﺮﻣﺎن دھﺪ؛ و زن و ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ ]ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ[ ﻣﻼﻋﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ آﯾﺎ
ﭘﺲ از ﻟﻌﺎن ،در ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ و آﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد
از ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻣﻼﻋﻨﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﻼﻋﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ،ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ در ﺣﮑﻢ
»ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ» ،ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺑﺪی و ھﻤﯿﺸﮕﯽ«
اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ زن و ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻋﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ
ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﻟﻌﺎن« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﻗﺎﺿﯽ ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد را از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﻌﺎن ﮐﺮده ،ﻧﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺴﭙﺎرد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ھﺮ ﮔﺎه زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﻼﻋﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن اﺣﮑﺎم زﯾﺮ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد:
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ:

ّ
رﺟﻞ وامﺮأة ﻣﻦ اﻻﻧﺼﺎر
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻻﻋﻦ اﻨﻟﻰﺒ ج ﺑ� ٍ

وﻓﺮق ﺑیﻨﻬﻤﺎ«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج زن و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر را ﻣﻼﻋﻨﻪ داد و آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد«.
)ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(
 -۱ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺑﺪ )از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ :( /

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮل ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :مﻀﺖ الﺴﻨﺔ ﻰﻓ اﻤﻟﺘﻼﻋﻨ� ان ّ
ﻳﻔﺮق
ﺑیﻨﻬﻤﺎ ،ﺛﻢ ﻻ�ﺘﻤﻌﺎن اﺑﺪا ً«؛ » ّ
ﺳﻨﺖ درﺑﺎرهی زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻟﻌﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ

آنھﺎ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ«) .اﺑﻮداود و ﺑﯿﮫﻘﯽ(
ﺣﺪ و ﻟﻌﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﺮد »ﺗﻌﺰﯾﺮ« )ﺗﺄدﯾﺐ و ﻣﺠﺎزات ﮐﻤﺘﺮ از ّ
 -١در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪّ ،
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ(
واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ زن را ﻣﻮرد آزار و ّ
اذﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﯿﺐ و زﺷﺘﯽ را ﺑﺪو
ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﺎن دادن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻌﺰﯾﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۲۶/۴

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن
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ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪاش ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۲زن ﻟﻌﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﻌﺎن ،ﻣﺴﺘﺤﻖ

ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﮑﻢ ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ زﻧﺎ
ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺠﻼن ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺖ
و ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ؟ آن دو ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ؟
دوﺑﺎره آن دو ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد.
اﯾﻮب )راوی ﺣﺪﯾﺚ( ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪای؛ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :آن ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺲ ﻣﺎﻟﻢ ﭼﯽ؟ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ھﯿﭻ
ّ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ در ادﻋﺎﯾﺖ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯽ آن ﻣﺎل ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زﻧﺖ از آن او اﺳﺖ و اﮔﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ،ﻣﺎل ﺑﻪ ﺗﻮ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -۳ﺑﭽﻪای ﮐﻪ زن ﻟﻌﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد:

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮی ﻣﻼﻋﻨﻪ داد؛ ﻣﺮد ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺶ را از
ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﺮد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آنھﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ زن داد« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
 -۴ﺛﺒﻮت ارث ﺑﯿﻦ زن ﻣﻼﻋﻨﻪ و ﻓﺮزﻧﺪش:

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺷﮫﺎب در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎن آن زن
و ﺷﻮھﺮّ ،
ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﻣﺘﻼﻋﻦ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ آن زن
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد« .ﺳﭙﺲ ّ
ﺳﻨﺖ درﺑﺎرهی ﻣﯿﺮاث زن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ زن از ﻓﺮزﻧﺪش و ﻓﺮزﻧﺪ از او ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ارث
ﺑﺒﺮد« .اﺑﻮداود و ﺑﯿﮫﻘﯽ[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻟﻌﺎن ،ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﻧﺎروا ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ
ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻟﻌﺎن ،ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﻧﺎروا ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ وی ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ را ﺟﺎری ﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻟﻌﺎن ،ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﻧﺎروا ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ آن
زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را )ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ( ،ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮد؛ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن آن زن ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎریّ ،
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﺟﺎری ﮔﺸﺖ؛ در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن )ﭘﺲ از ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن وی ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری و ﺟﺎری ﮔﺸﺘﻦ
ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﺮد( ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ زﻧﺎ ﮐﺮد ،و ّ
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﮫﻤﺖ زﻧﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ،ھﻤﺴﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪاش را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ھﻤﺴﺮ ﺧﺮدﺳﺎل ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪاش را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری
ﻧﻤﺎﯾﺪّ ،
ﺣﺪ و ﻟﻌﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺮدﺳﺎل ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ،ھﻤﺴﺮش را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در آن
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻟﻌﺎن در ﻣﯿﺎن آن دو ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻟﻌﺎن در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .١
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﮓ )ﻻل( ،ھﻤﺴﺮش را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺑﯿﻦ او و ھﻤﺴﺮش ﻣﻮﺿﻮع »ﻟﻌﺎن« را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؟

 -١زﯾﺮا )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﮕﯽ( ،از اھﻞ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن
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ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﮔﻨﮓ ،ھﻤﺴﺮش را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن ﺑﺪو و
ّ
ھﻤﺴﺮش ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﹺ
ﲪﻠﮏ ﻣﻨﯽ« )ﺟﻨﯿﻦ ﺗﻮ از ﻣﻦ
س :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻴﺲ

ﻧﯿﺴﺖ(؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن او اﻧﮑﺎر ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ در
ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ،ﻣﻮﺿﻮع »ﻟﻌﺎن« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ» ،ﻟﻌﺎن« ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :زﻧﻴﺖ وﻫﺬا اﳊﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ« )ﺗﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ

ﺷﺪی؛ و اﯾﻦ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ھﻤﺎن زﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن
در ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮد و زن ﻣﻼﻋﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮزاد را از آن ﻣﺮد
ﻧﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .٢
س :در ﭼﻪ وﻗﺖ ،ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ھﻤﺴﺮش را از ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ھﻤﺴﺮش را ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از
وﻻدت ،از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ از ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ،ﺷﺎد ﺑﺎش و ﺗﺒﺮﯾﮏ و ّ
ﺗﮫﻨﯿﺖ ﮔﻔﺘﻦ وﻻدت ﺑﭽﻪ )در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم( ﻣﺮﺳﻮم و
ِ
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪاری وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار وﻻدت ،ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻧﺴﺐ ﺑﭽﻪ از
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﻧﻔﯽ ﮐﺮدن او درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن در ﺑﯿﻦ او
َ
و ھﻤﺴﺮش ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦھﺎ ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ھﻤﺴﺮش را از
ّ
 -١زﯾﺮا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن زن ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ،وﺟﻮد ﺣﻤﻞ )ﺑﺎرداری و آﺑﺴﺘﻨﯽ زن( ﻣﺘﯿﻘﻦ ﻧﯿﺴﺖ و
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺷﮑﻢ زن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﻔﺎخ )ورم و آﻣﺎس( ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن زن ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻤﻞ )ﺑﺎرداری و آﺑﺴﺘﻨﯽ زن( ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﺑﭽﻪای را ﺑﺰاﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎردار ﺑﺎﺷﯽ ،ﺣﻤﻞ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ«؛ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﮫﻤﺖ و ﻗﺬف ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮط،
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻧﻮزاد در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻮدن وﺟﻮد ﺣﻤﻞ ،ﻟﻌﺎن در ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .و ﺟﻮاﺑﺶ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ) .ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۳۱/۴
 -٢زﯾﺮا ﭘﯿﺶ از وﻻدت ﺑﭽﻪ ،ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دراﻟﻤﺨﺘﺎر(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ،ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ
ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺑﭽﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﻮھﺮ ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از آن ﻣﺮد ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ﺗﻨﮫﺎ در ّ
ﻣﺪت
ﻧﻔﺎس زن ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
س :در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺆاﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ:
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﯽ از ﯾﮏ ﺷﮑﻢ دو ﻓﺮزﻧﺪ )دوﻗﻠﻮ( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ و ﺷﻮھﺮ ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ّاوﻟﯽ
را از ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ّ
دوﻣﯽ را از ﺧﻮﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد
ّ
دوﻣﯽ را از ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ّاوﻟﯽ از ﺧﻮدش اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ دو
ﺻﻮرت ،ﺣﮑﻢ ﻟﻌﺎن و ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﺴﺐ ھﺮ دو ﻧﻮزاد از ﺷﻮھﺮ آن زن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در
ﺻﻮرت ّاول ،ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﺗﮫﻤﺖ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﺻﻮرت ّ
دوم ،ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻌﺎن
در ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻼء

س :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ »اﯾﻼء« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :اﯾﻼء« از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی ،از ﺑﺎب » ِاﻓﻌﺎل« و از ﻣﺎدهی »اﻷﻟﯽ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﻮﮔﻨﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﺻﻄﻼح ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﻮھﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ )ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه را( ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ھﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
س :در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم» ،اﯾﻼء« دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »اﯾﻼء« آﺷﻨﺎ
ﺑﺸﻮی:
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ! ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻣﺮد ،اﯾﻼء ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ آن زن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻔﺎرهی
ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺪھﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت» ،اﯾﻼء« ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن اﯾﻼء آن اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮد،
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و )در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ( اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ زن» ،ﻓﯽء«
)رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ »رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻮﮔﻨﺪ«.

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن
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و اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﻼق
»ﺑﺎﺋﻦ« واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و زن از ﻣﺮد ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .١
و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ! ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد«؛ ﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ! ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد«؛ ﺳﭙﺲ در ﻣﺪت ﭼﮫﺎر
ﻣﺎه ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ وی
ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﻼق
»ﺑﺎﺋﻦ« واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و زن از ﻣﺮد ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ و
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ ،دوﺑﺎره ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﻮد؛ دوﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ »اﯾﻼء«
از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﻏﯿﺮ آن ،ﯾﮏ ﻃﻼق دﯾﮕﺮ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﻮد؛ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ »اﯾﻼء«
از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ در ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ وی ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻏﯿﺮ آن ،ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﭼﮫﺎر ﻣﺎه،
ﯾﮏ ﻃﻼق دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭘﺲ از )ﻃﻼق ﺳﻮم و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ زن( ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ّ
دوم ازدواج ﻧﻤﻮد؛ )ﺳﭙﺲ
ِ
ﺷﻮھﺮ دوم ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد و او را ﻃﻼق داد؛ و ﺷﻮھﺮ اول دوﺑﺎره( ﺑﺎ او ازدواج

ّ ٓ
ّ َّ َ ۡ ُ َ
َ
ِين يُؤلون مِن � َِسا� ِ ِه ۡم ت َر ُّ� ُص
 -١اﺻﻞ در ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻼء ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ﴿ :ل ِ�
ۡ
�ن َع َز ُموا ْ ٱ َّ
لط َ� ٰ َق فَإ َّن ٱ َّ َ
أَ ۡر َ� َعةِ أَ ۡش ُهر فَإن فَا ٓ ُءو فَإ َّن ٱ َّ َ
يع َعل ٞ
� َس ِم ٌ
� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم﴾٢٢٧
ِيم٢٢٦
ِ
ِ
ٖ� ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٢٧-٢٢٦ :
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ را اﯾﻼء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )و
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ،ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ازدواج ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ( .ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯽ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ .و اﮔﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ اﺳﺖ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﻼء ،ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد  ،١وﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ؛
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﺎ آن زن ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد .٢
ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪاش اﯾﻼء ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻼء وی ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﮐﻪ او را ﻃﻼق رﺟﻌﯽ داده ،اﯾﻼء ﻧﻤﻮد؛ در آن
ّ
ﺻﻮرت اﯾﻼء وی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﮐﻪ او را ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ داده،
اﯾﻼء ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت اﯾﻼء ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻧﮑﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت »اﯾﻼء« ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت
ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ در ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﺮد ،در آن ﺻﻮرت
ھﻤﺴﺮش از او ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺎ ﻣﺮدی ازدواج ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ آن ﻣﺮد از آن ﮐﻨﯿﺰ »اﯾﻼء« ﮐﺮد؛ در آن
ﺻﻮرت ﻣﺪت اﯾﻼء در ﺣﻖ ﮐﻨﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺪت اﯾﻼء در ﺣﻖ ﮐﻨﯿﺰ ،دو ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ دو ﻣﺎه ،ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ
او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻨﻤﻮد ،آن ﮐﻨﯿﺰ از آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.

 -١زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻠﮏ ﻧﮑﺎحّ ،
ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ِ ِ
ﱠ
و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻼء ﻣﺆﺑﺪ )ھﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻤﯽ(
واﻗﻊ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﭘﺲ از اﯾﻼء و ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت اﯾﻼء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮری واﻗﻊ ﮔﺮدد؛ ﮐﻪ ﭘﺲ از
آن ﺑﻌﺪ از ﺷﻮھﺮ دوﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻄﻼن اﯾﻼء ﺑﺪو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺮﻧﺨﻮاھﺪ
ﮔﺸﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ(.
 -٢اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺷﻮھﺮ ّ
دوﻣﯽ ،دوﺑﺎره ﺷﻮھﺮ اول ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺣﻖ او
ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۶۸/۴

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن
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س :ﭘﯿﺸﺘﺮ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ »اﯾﻼء« ﮐﻨﻨﺪه ،در ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ّ
ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﮐﻔﺎرهی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه
ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﺧﻮد ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪ ،ﯾﮏ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺳﺆاﻟﯽ در ذھﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻣﺮد ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع
»اﯾﻼء« ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ زﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺾ
و دردﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎرای ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زن را ﻧﺪارد؛ ﯾﺎ زن ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ
اﺳﺖ )و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻤﻮد(؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﻓﺮج زن و ﯾﺎ
ِ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن آن ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮد؛ و ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد
ﻓﺎﺻﻠﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت اﯾﻼء ﺑﻪ زﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرتھﺎ ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :رﺟﻮع ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﺬرھﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم رﺟﻮع ﻧﻤﻮدم«؛ ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﮕﻮﯾﺪ» ،اﯾﻼء« ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س) :در ﺻﻮرتھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ( ،اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش رﺟﻮع ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ در ﻣﺪت
اﯾﻼء ،ﻋﺬرش ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ رﺟﻮع ﻣﺮد )ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮش رﺟﻮع ﻧﻤﻮده( ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :رﺟﻮع وی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺟﻤﺎع
و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻇﻬﺎر

س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ﻇﮫﺎر« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :واژهی »ﻇﮫﺎر« از ﻟﻔﻆ »ﻇﮫﺮ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش

ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم ﻫﺴﺖ« ]ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ﹼ

ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺎدرم را داری[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ ،ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش،
ّ
ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻇﮫﺎر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ »ﻣﻈﺎھﺮ« )ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﺴﺮش ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد و
ّ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از او ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ّ
ّ
ﻗﺮآن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ،ﮐﻔﺎره ﺑﺪھﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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َ َّ َ ُ َ ٰ ُ َ
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ام
ِ
ِ
ِ
ٗ
َش ۡه َر ۡ�ن ُم َت َتاب َع ۡ� مِن َ� ۡبل أَن َ� َت َما ٓ َّساۖ َ� َمن َّل ۡم � َ ۡس َتط ۡع فَإ ۡط َع ُ
ام س ِّت َ
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ِ
ِ ِ
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ِ
ِ
َ َ َ ٌ َ
ۡ
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ْ
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ُ َّ
َّ
َ
�ٰل ِك �ِ ُؤم ُِنوا ب ِٱ�ِ َو َر ُس ِ
و�ِۚۦ َوت ِلك ُح ُدود ٱ�ِۗ َول ِل� ٰ ِف ِر�ن عذاب أ ِ� ٌم﴾٤
]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[۴-۳ :

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ از آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدهای را آزاد ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ درس و ﭘﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪا آ ﮔﺎه از ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮدهای
را ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آزاد ﮐﺮدن او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه
ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ و ھﻤﺴﺮ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﮔﺮ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﯿﺮ را ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻻزم ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ و اﯾﻦھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ّ
ﻣﻘﺮرات ﺧﺪا اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﺮان ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ

دارﻧﺪ«.
ﺧﻮﯾﻠﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻮھﺮم اوس ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺮا ﻇﮫﺎر ﮐﺮد .ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻢ و از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی ﺷﻮھﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،او ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۴ﺳﻮرهی
ّ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎرهی ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم ،ﺑﺮدهای را
آزاد ﮐﻨﺪ .ﺧﻮﯾﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺪارد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ دو ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﻮﯾﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! او ﻣﺮدی ُﻣ ّ
ﺴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ .ﺧﻮﯾﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﺪ .ﺧﻮﯾﻠﻪ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ھﻨﮕﺎم ﺳﺒﺪی ﭘﺮ از ﺧﺮﻣﺎ آورده ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﺪی دﯾﮕﺮ او را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ
ﺗﻮ .ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺟﺎی او آن را ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪه و ﻧﺰد ﻋﻤﻮزادهات ﺑﺮﮔﺮد« .اﺑﻮداود.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ »ﻇﮫﺎر« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺎدرم
را داری« .و ﻇﮫﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را زﺷﺖ و ﻧﺎروا ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ؛
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن

َّ ُ َ ُ ُ َ ُ َ

ّ

َۡ
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﴿��...ه ۡم �َقولون منك ٗر� م َِن ٱلق ۡو ِل َوزور�] ﴾...اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[۲ :

»و آﻧﺎن ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎروا و زﺷﺖ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ«.
و اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدن ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدر
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ،و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮاھﺮ ،دﺧﺘﺮ،
ﻣﺎدرﺑﺰرگّ ،
ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻇﮫﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮاﻣﻨﺪ.
و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده ﯾﺎ زﻧﺶ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻣﺤﺮم ﺧﻮد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده،
ﺑﺨﻮاھﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺎ او از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی آن را ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره  -در ﺳﻮرهی ﻣﺠﺎدﻟﻪ  -ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ.
ّ
و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ،ﺑﺎ زﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮔﺮدﯾﺪه و
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻔﺎره را ﺑﭙﺮدازدّ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ﻧﯿﺰ  -ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﺳﻮرهی ﻣﺠﺎدﻟﻪ  -ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﻮرد زﯾﺮ اﺳﺖ؛ و
دوم و ّ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ّاوﻟﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ّ
ﺳﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
 .۱آزاد ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎن.
 .۲دو ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ.
 .۳ﺗﮫﯿﻪی ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﺮای ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ روزهی دو ﻣﺎه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ روزی از آن دو
ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ﯾﺎ ﺷﺼﺖ روز را ﺑﺪون روزه ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﻋﺬری ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﯿﻤﺎری؛
ّ
روزی از آن ﺷﺼﺖ روز را روزه ﻧﮕﯿﺮد ،روزھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻻزم اﺳﺖ روزه را دوﺑﺎره از اول ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
و در ﻣﻮرد ّ
ﺗﮫﯿﻪی ﻏﺬا ﺑﺮای ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﻏﺬای ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻮرد
ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺼﺖ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻏﺬا ﺑﺪھﺪ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ[.
ّ
س :ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﮫﺎر ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻮھﺮ ،ھﻤﺴﺮش را ﻇﮫﺎر ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت زن ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد .از
اﯾﻦ رو ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎرش را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل و روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در آﻏﻮش ﺑﮑﺸﺪ ،و ﯾﺎ او را ﺑﻮﺳﻪ

١٤٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﮐﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﺑﺎ زﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ) ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﮔﺮدﯾﺪه و( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر را ﺑﭙﺮدازد؛ ّاﻣﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی )ﺑﻪ
ﺟﺰ ﮐﻔﺎره( ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﭘﺲ از آن ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﺮده ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺪو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
س :آﯾﺎ ﮐﻔﺎره ،ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﻔﻆ »ﻇﮫﺎر« واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ وﺟﻮب ﮐﻔﺎره )ﻋﻼوه از ﻟﻔﻆ
ﻇﮫﺎر( ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :وﺟﻮب ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر) ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻇﮫﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ( وﺟﻮب آن
ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ٗ َ َ ۡ ْ َّ
ُم َت َتاب َع ۡ� مِن َ� ۡبل أَن َ� َت َما ٓ َّساۖ َ� َمن َّل ۡم � َ ۡس َتط ۡع فَإ ۡط َع ُ
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و�ِۚۦ َوت ِلك حدود ٱ�ِۗ َول ِل�ٰفِ ِر�ن عذاب أ ِ� ٌم] ﴾٤اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[۴-۳ :
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ از آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدهای را آزاد ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ درس و ﭘﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪا آ ﮔﺎه از ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮدهای
را ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آزاد ﮐﺮدن او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه
ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ و ھﻤﺴﺮ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﮔﺮ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﯿﺮ را ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻻزم ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ و اﯾﻦھﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ّ
ﻣﻘﺮرات ﺧﺪا اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﺮان ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ

دارﻧﺪ«.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯽ« ]ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
»اﻧﺖ ﹼ

ﺣﮑﻢ ﻣﺎدرم را داری[؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده )و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ
»ﻣﻈﺎھﺮ«  -ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه  -ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد ،ھﻤﺴﺮش
را ﺑﻪ ﻋﻀﻮی دﯾﮕﺮ )ﻋﻼوه از »ﭘﺸﺖ«( ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن

١٤٩

ﻋﻠﯽ ﻛﺒﻄﻦ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ج :اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﻔﺨﺬ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ران ﻣﺎدرم
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﻔﺮج ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ
ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﹼ
ﺻﻮرتھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺳﺮ ﺗﻮ
س :اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :رأﺳﮏ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »ﻓﺮﺟﮏ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺻﻮرت ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »وﺟﻬﮏ ﹼ
ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﮔﺮدن ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم
ﻣﺎدرم اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »رﻗﺒﺘﮏ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم اﺳﺖ«؛ و
اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »ﻧﺼﻔﮏ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم اﺳﺖ« .در اﯾﻦ
ﯾﺎ »ﺛﻠﺜﮏ ﹼ

ﺻﻮرتھﺎ ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدن ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺎدر اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎرم ﻣﺮد ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدن ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺎدر اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد
ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺎرﻣﺶ ،از ﻗﯿﺒﻞ :ﺧﻮاھﺮّ ،
ﻋﻤﻪ ،ﯾﺎ ﻣﺎدر رﺿﺎﻋﯽاش
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮد ﺑﻪ آن اﻋﻀﺎء ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮای او ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﻧﯿﺰ ﻇﮫﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﯽ ﻛﻔﺨﺬ
»اﻧﺖ ﻋﻠﯽ ﻛﻈﻬﺮ ﹸاﺧﺘﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاھﺮم ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﻔﺮج اﺧﺘﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای
اﺧﺘﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ران ﺧﻮاھﺮم ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﹼ

ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺧﻮاھﺮم ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
س :اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﺎ ﹼﻣﯽ«؛ »ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﹼ
ﺻﻮرت از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻇﮫﺎر ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ؟

١٥٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ّﻧﯿﺖ ﻣﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﻢ از ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ» ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺮف و اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ« ﺑﻮده اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻧﯿﺘﺶ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﻢ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻇﮫﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﻢ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻃﻼق ﺑﻮده اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻼق
»ﺑﺎﺋﻦ« واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﮔﻔﺖ :از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ھﯿﭻ ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،در آن ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﭼﻨﺪ زن داﺷﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺘ ﹼﻦ ﹼ

ﻛﻈﻬﺮ ا ﹼﻣﯽ«؛ »ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯿﺪ« .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﻇﮫﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ھﺮ ﮐﺪام
ّ
از آن زنھﺎ ،ﮐﻔﺎرهای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺷﺮوع ﺳﻮرهی »ﻣﺠﺎدﻟﻪ« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؛ و ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺖ:
آزاد ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺑﺮده؛ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه
ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را
ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﻔﺎرهھﺎ ،ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻨﺪ .١
ّ
اﺣﮑﺎم آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده در ﮐﻔﺎرهی ﻇﻬﺎر

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﺑﺮدهای را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻪ ﺑﺮدهای را ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﮔﺮداﻧﺪ؟

 -١در آﯾﻪی ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن »آزاد ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺑﺮده« و »دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﭘﯿﺶ از
آن ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮراک دادن
ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﯿﺪ )ﭘﯿﺶ از آﻣﯿﺰش و ﺟﻤﺎع( ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺣﮑﻢ ﺧﻮراک دادن
ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
آﻣﯿﺰش ﺑﺎ زن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ زن ﺣﻼل ﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن

١٥١

ج :در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،آزاد ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺑﺮده ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﻮاه آن ﺑﺮده ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ،زن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد ،ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺳﺎل.
و در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮدهی ﮐﻮر ،ﺑﺮدهای ﮐﻪ ھﺮ دو دﺳﺖ ﯾﺎ ھﺮ دو ﭘﺎﯾﺶ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮدهای ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ( ﻗﻄﻊ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ِاﺑﮫﺎم ھﺮ دو دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﯾﮑﯽ از دﺳﺖ و ﭘﺎی او در ﺟﮫﺖ ﺧﻼف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼﭗ ،ﯾﺎ دﺳﺖ
ﭼﭗ ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳﺖ( ﻗﻄﻊ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت آزاد ﻧﻤﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮدهای در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
س :آﯾﺎ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﺑﺮدهی »ﮐﺮ« را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
َ
ج :آری؛ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ﮐﺮ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﺑﺮدهی دﯾﻮاﻧﻪ را آزاد ﮐﻨﺪ؟
ج :آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی دﯾﻮاﻧﻪ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُّ
س :آﯾﺎ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﺑﺮدهی » ّ
ﻣﺪﺑﺮ« ﯾﺎ »ام وﻟﺪ« و ﯾﺎ
ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ را ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ّ
ﻣﺪﺑﺮّ ،ام وﻟﺪ و ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻮده ،در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ را آزاد ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ
از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟
ج :آری؛ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻨﻤﻮده ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺴﺮش را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد؛ و ھﺪﻓﺶ از ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮدن آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ﺧﻮﯾﺶ آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﯽ دﯾﮕﺮ در ذھﻦ و ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ
ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺮدهای ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﻒ ﺑﺮده
را  -ﮐﻪ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  -آزاد ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی آن را ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮑﺶ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﺷﺮﯾﮑﺶ ،ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺮده را آزاد ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ آزادی ﺑﺮده در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ آزاد ﮐﺮدﻧﯽ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ( درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آزادﮐﻨﻨﺪه
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دارا ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻧﺎدار ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎرﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺼﻒ ﺑﺮدهاش را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر آزاد ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ
ھﻤﺎن ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر آزاد ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮐﻔﺎرهاش ادا ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ادا ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن
دو آزادی ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .١
اﺣﮑﺎم روزه در ﮐﻔﺎرهی ﻇﻬﺎر

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﺑﺮدهای را
ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن ﻧﯿﺎﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺣﺎل
ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎهھﺎی ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی روزهی ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ﻗﺮار دھﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی روزهی ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎرش
ﻗﺮار دھﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن روزهی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻓﺮض اﺳﺖ؛ و ﻓﺮض ﺑﻮدن
روزهی رﻣﻀﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ وی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ وی ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو روزهی رﻣﻀﺎن در روزهی ﮐﻔﺎره داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺷﻮال و ذواﻟﻘﻌﺪه ،ﯾﺎ ﻣﺎهھﺎی ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﺔ
را ﺑﻪ ﺟﺎی روزهی ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎرش روزه ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 -١زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻣﯽﺗﻮان آزادی ﺑﺮده را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﻮد؛ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﺷﺮط
اﺳﺖ ﮐﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﭘﯿﺶ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ،و آزادی ﻧﺼﻒ ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و از دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،آزاد ﮐﺮدن ﻧﺼﻒ ﺑﺮده ،آزادی ﺗﻤﺎﻣﯽ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ّ
از اﯾﻦ رو آزادی ﮐﻞ ﺑﺮده ﭘﯿﺶ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن

١٥٣

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻇﮫﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎهھﺎی ّ
ﺷﻮال و ذواﻟﻘﻌﺪه،
و ﯾﺎ ﻣﺎهھﺎی ذواﻟﻘﻌﺪه و ذواﻟﺤﺠﮥ را ﺑﻪ ﺟﺎی روزهی ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎرش ﻗﺮار دھﺪ؛ زﯾﺮا )در
ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم( از ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه در روزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﻧﮫﯽ
واﺟﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ روزهھﺎ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ِ
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺧﻼل دو ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ روزهی ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه در
ِ
ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎرﮐﻨﻨﺪه در
ﺧﻼل آن دو ﻣﺎه ،ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم از روی ﻗﺼﺪ ،ﯾﺎ در روز ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ  ١ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ
و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت )روزھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ وی( ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را دوﺑﺎره از اول ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش را از ﺳﺮ ﻧﮕﯿﺮد و دوﺑﺎره از اول ﺷﺮوع
ﻧﮑﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،در ﺧﻼل دو ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ روزهی ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از
روی ﻋﺬر و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر ،روزی را روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ روزه را دوﺑﺎره از اول ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا
)ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺼﯿﺎم ﺷﮫﺮﯾﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﯿﻦ«؛ »دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« .و ُﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺎﻻ( ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎهھﺎ ،از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺣﮑﺎم ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ در ﮐﻔﺎرهی ﻇﻬﺎر

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ را ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال
ّ
)ﮐﯿﻔﯿﺖ( و ﺻﻮرت »ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ« ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ،ﻧﺴﯿﺎن و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ را ﺑﻪ »روز« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮد )و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در روز از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﮐﺮد(؛ زﯾﺮا اﮔﺮ در روز از روی ﻗﺼﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﺳﻪ اﻣﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روزهاش را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :ﺻﻮرت »ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ« ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ
ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺟﻮ و ﯾﺎ از
ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ ﺑﺪھﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم داد و آنھﺎ را ﺧﻮب
ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد  ،١در آن ﺻﻮرت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ،
ﮐﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﺷﺼﺖ روز ﺧﻮراک داد؛ در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﻔﺎرهاش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ در ﯾﮏ روز ﺳﯽ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺻﺪ و
ﺷﺼﺖ ﺻﺎع ﺟﻮ داد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ از ﮐﻔﺎرهاش ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯽ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺷﺼﺖ ﺻﺎع ﺟﻮ ،ﻓﻘﻂ از ﻋﻮض ﮐﻔﺎرهی ھﻤﺎن
روزش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻘﯿﻪی روزھﺎ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﻓﺮد ﻇﮫﺎرﮐﻨﻨﺪه
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ را ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :ﻓﺮد ﻇﮫﺎرﮐﻨﻨﺪه ھﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﻧﺼﻒ ﺻﺎع
از ﮔﻨﺪم ﻣﯽداد؛ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺧﻮراک دادن ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ،
ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک دادن
را دوﺑﺎره از اول ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک دادن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را دوﺑﺎره از اول
ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ّ
ﻧﺺ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻗﯿﺪ
ﹺ
ﺎﺳﺎ« )ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ( ،آﻣﺪه اﺳﺖ .٢
»ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﹶﻳﺘﻤـ ﹼ

 -١ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،از آن ﺟﮫﺖ ﺑﻪ »ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم ،در ﻣﯿﺎن آن ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﻓﺮدی ﺳﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،در آن ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
 -٢ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺎن ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ ﻓﺎﻃﻌﺎم ﺳﺘﯿﻦ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎ«؛ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ّ
ﯾﺘﻤﺎﺳﺎ« را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮراک دادن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان
اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﻋﺒﺎرت »ﻣﻦ
ِ
ّ
ﯾﺘﻤﺎﺳﺎ« را ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ ان

ﮐﺘﺎب ﻟﻌﺎن
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم
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 .۱اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻇﮫﺎر ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت در ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ روزه
ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﺑﺮده ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ )ﺗﺎ ﺑﺎ آن ،ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و آزاد
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺪھﺪ(.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ،ﺑﺮدهای را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻔﺎرهی ﺑﺮدهاش آزاد ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﺧﻮراک داد؛ در آن ﺻﻮرت ﮐﻔﺎرهی ﺑﺮدهی ﻇﮫﺎرﮐﻨﻨﺪه ادا ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
 .۲اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮدی ،دو ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و او ﻧﯿﺰ دو ﺑﺮده را آزاد ﻧﻤﻮد،
آن ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﮐﻔﺎره
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن دو ﺑﺮده از ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﮐﻔﺎرهی ھﺮ دو ﻇﮫﺎر درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۳و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮدی دو ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و او ﻧﯿﺰ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه را
ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ،روزه ﮔﺮﻓﺖ؛ ﯾﺎ  ۱۲۰ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ،ﺧﻮراک داد؛ در
آن ﺻﻮرت ﮐﻔﺎرهی ھﺮ دو ﻇﮫﺎر وی درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۴اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﻔﺎرهی دو ﻇﮫﺎر ،ﺑﺮدهای را آزاد ﮐﺮد؛ ﯾﺎ دو ﻣﺎه روزه ﮔﺮﻓﺖ؛
در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﯾﺎ ھﺮ دو ﻣﺎه روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را در ﻋﻮض ھﺮ
ﯾﮑﯽ از آن دو ﮐﻔﺎرهاش ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻘﻪ

ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ »ﻧﻔﻘﻪ« از ﺣﯿﺚ »وﺟﻮب« ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟ )ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛
ﻧﻔﻘﻪی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟(
ّ
ج :ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪان ،زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر
و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ،واﺟﺐ اﺳﺖ) .و ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﮫﯿﻪی ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﮑﻦ
ً
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارد(.
ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن

ّ
س :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻘﻪی زﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
زن ﮐﺘﺎﺑﯽ )ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ( ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯿﻢ
زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ِ
 .۱ﻧﻔﻘﻪی ِ
ﻣﺮد ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس و
ﻣﺴﮑﻦ آن زن را ﻧﯿﺰ ّ
ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و در ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن« ،ﺣﺎﻟﺖ زن و ﺷﻮھﺮ اﻋﺘﺒﺎر دارد؛ ﺧﻮاه
ﺷﻮھﺮ دارا و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎدار و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ.
 .۲اﮔﺮ زن ،ﻧﺸﻮز و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﺮد )و ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ او ﺷﺪ(؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻧﺸﻮز ﺑﺮﻧﮕﺮدد ،ﺑﺪو
ّ
ﻧﻔﻘﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
 .۳اﮔﺮ زن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮد ﻧﮑﺮد و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ او ﺷﺪ ،و ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪام را ﻧﭙﺮدازی ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد؛
ّ
در آن ﺻﻮرت ﺑﺪو ﻧﻔﻘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۴اﮔﺮ زن ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽاش ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ
و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و
ّ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ او ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺪو ﻧﻔﻘﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
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 .۵اﮔﺮ زن ،ﺑﺰرگﺳﺎل ﺑﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ او
ﻧﺸﺪ؛ وﻟﯽ ﺷﻮھﺮ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮد و ﺗﻮان ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ آن زن را
ّ
ﻧﺪاﺷﺖ؛ در آن ﺻﻮرت از ﻣﺎل ﺷﻮھﺮش ،ﺑﺪو ﻧﻔﻘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۶اﮔﺮ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﮑﺎریاش ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﻓﺮدی او را ﺑﻪ زور ﻏﺼﺐ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ّ
ﺧﻮدش ﺑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪای ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ّ
 .۷اﮔﺮ زن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ رﻓﺖ؛ ﻧﻔﻘﻪای ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .١
ّ
 .۸اﮔﺰ زن در ﻣﻨﺰل ﺷﻮھﺮش ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۹اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰی ازدواج ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ارﺑﺎﺑﺶ او را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش در
ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺴﮑﻦ داد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪاش ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۰اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﺎ اﺟﺎزهی ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪی زن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان َدﯾﻨﯽ ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪی ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺶ از ﻣﺎل ﺧﻮدش ﻧﻔﻘﻪی زن ﺑﺮده را ﺑﺮﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج در ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪریاش ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘﯽ داﺷﺖ؛ در
آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﻔﻘﻪی ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر زن ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﻮھﺮ زن ،دارا و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪی ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر زن ﺑﺮ
ج :آری؛ اﮔﺮ
ِ
ﺷﻮھﺮش واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ،واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪی ھﻤﺴﺮش ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن او و
ھﻤﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

 -١ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،زن ﺑﺪون ﺷﻮھﺮ ﺣﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻣﯽ دﯾﮕﺮ؛ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﺮاز از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺞ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء
َ
و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای زن ﻧﻔﻘﻪ وﺟﻮد دارد؛ و اﯾﻦ ﻧﻔﻘﻪ ،ﻧﻔﻘﻪی َﺣﻀﺮ )اﻗﺎﻣﺖ( ﺑﻮده و
ﻧﻔﻘﻪی ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ و اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم ﺳﻔﺮ زن ﻻزم
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ (۱۹۷/۴
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
زن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻮھﺮت ،از دﯾﮕﺮان ﻗﺮض ﮐﻦ«؛ و ھﺮﮔﺎه ﺷﻮھﺮ،
دارا و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪ ،آن ﻗﺮض را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ )ﻣﺮد ،ﻧﺎدار و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻮد؛ از اﯾﻦ رو( ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای زن ،ﻧﻔﻘﻪی ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ را
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﻮھﺮ دارا و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﺪ و زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﻘﻪاش ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ زد و دادﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﻪ زن ،ﻧﻔﻘﻪی
ّ
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ زن ،ﻧﻔﻘﻪی ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و در اﯾﻦ ّ
ﻣﺪت ﺷﻮھﺮ ﺑﺮای زﻧﺶ ﻧﻔﻘﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮد؛
ﺳﭙﺲ زن ،آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮ ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،از ﺷﻮھﺮش ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ زن ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ )از ﻗﺒﻞ( ﺑﺮای زن
ّ
ﻧﻔﻘﻪای را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ در آن دو ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪی ﻣﺪت ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه را ﺑﻪ زن ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ )از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻗﺎﺿﯽ( ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﻧﻔﻘﻪ ﺑﭙﺮدازد؛ ﺳﭙﺲ
ﻣﺎهھﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻔﻘﻪی زن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮد؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﻓﺎت ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﻔﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪو ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪی زن ،ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﻧﻔﻘﻪی ﯾﮏ ﺳﺎل را داد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻧﻔﻘﻪ ،ﯾﮑﯽ از آن دو وﻓﺎت ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻔﻘﻪ ،ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﯿﺰی از آن ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ از آن ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻪ زن ﺑﺮای ﺧﻮدش ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮده ،از
آن او ،و آن ﭼﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺎل ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
اﺣﮑﺎم ﻣﺴﮑﻦ
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س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺴﮑﻦ ھﻤﺴﺮش را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ،ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را در ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎﯾﺪ
ِاﺳﮑﺎن دھﺪ؟
ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ج :ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را در ﯾﮏ
ِ
ﯾﮏ از ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﻮھﺮ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪِ ،اﺳﮑﺎن دھﺪ؛ و در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش در ﻣﻨﺰل ِاﺳﮑﺎن دھﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش
ﺑﺪان راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را در ﻣﻨﺰﻟﯽ ِاﺳﮑﺎن داد؛ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن
و ﻓﺮزﻧﺪان آن زن )ﮐﻪ از ﺷﻮھﺮ ﻗﺒﻠﯽاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان آن زن را از وارد ﺷﺪن ﺑﺮ او
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را از وارد ﺷﺪن ﺑﺮ آن زن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﮐﻪ آنھﺎ را از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﺪان زن و از ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ او  -در ھﺮ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ  -ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
ّ
اﺣﮑﺎم ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ در ﻋﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد

س :ﻧﻔﻘﻪی زﻧﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻋﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ،ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺴﮑﻦ زن ،ﺑﻪ
ﻋﮫﺪهی ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻃﻼق داده اﺳﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق زن ،رﺟﻌﯽ
ّ
١
زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده ،ﻧﻔﻘﻪای از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺷﻮھﺮش ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﺋﻦ .وﻟﯽ ﺑﻪ ِ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻔﻘﻪی ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو رﺳﯿﺪه ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
زن ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
س :آﯾﺎ ﻧﻔﻘﻪی ِ
ّ
ج :اﮔﺮ زن ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﻣﻌﺼﯿﺖ و ِﺑﺰه و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ،ﻣﯿﺎن او و
ّ
ﺷﻮھﺮش ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ زن ﻧﻔﻘﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ:
زن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد و از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد؛ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻃﻼق ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﻮھﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪاش ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.

 -١زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﻮھﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺪو
ّ
ﻧﻔﻘﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو ﻧﻔﻘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان

س :ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﮐﺪام
ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل )و ﻧﻮﺟﻮان( ،ﺑﺮ ﭘﺪر آنھﺎ واﺟﺐ
ج :ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ،ﺑﺎ ﭘﺪر ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻋﻠﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ »ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟
س :ﺑﻪ ﭼﻪ
ج :زﯾﺮا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺪرﺷﺎن واﺟﺐ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺎدرﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ُﻣﺰﻣﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭘﺪر و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه و ھﻨﻮز ﺷﻮھﺮ
ﻧﮑﺮده ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭘﺪر و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮھﺮ ﻧﮑﺮده ،ھﺮ دو ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺰرگ زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪه و
ﭘﺴﺮ ِ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
دﺧﺘﺮ ِ
س :آﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت واﺟﺐ اﺳﺖ
ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
ج :ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭘﺪرﺷﺎن
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن دارای ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت از داراﯾﯽ و اﻣﻮال ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
س :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ،دارای ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻧﺪارد؟
ج :در ﺳﻪ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﮔﺮدد:
 .۱ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺒﺨﺸﺪ.
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 .۲ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺶ ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺪان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل
ﺑﺪھﻨﺪ.
 .۳ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ارث ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮدد.
ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر

س :ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دارای ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت از ھﻤﺎن ﻣﺎل و داراﯾﯽ ،ﻣﺨﺎرج
ﻓﺮد ﻣﺎلدار و دارا ،ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ِ
ّ
ﯾﺎ ﭘﯿﺮ ،زن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد .و در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮ )اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان(
ّ
ﻧﯿﺰ داﺧﻞاﻧﺪ؛ و ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ،ھﻤﺴﺮ ﻣﺮد داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ زن
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،و ﯾﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در
آن ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن  ١واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در
ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻓﺮزﻧﺪان واﺟﺐ ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻦ
ﻃﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎ ﻧﯿﺰ  -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان )و ﻧﻮاﺳﻪھﺎﯾﺸﺎن( واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب» ،ﻓﺮزﻧﺪان« را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا در ّ
ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ،ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :در
ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻄﻠﻮب از ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺷﺎﻣﻞ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﻼﺻﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ؛ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ :ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ،ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا وﺟﻮب ﺗﮫﯿﻪی
ّ
ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﻪ »ﻓﺮزﻧﺪی« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﻪی
وﺟﻮب
»ﻓﺮزﻧﺪی« ،دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﻏﯿﺮﻓﺮزﻧﺪی؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در آن
ِ
ّ
ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ارث ﺗﻌﻠﻖ دارد) .ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۲۲۴/۴

١٦٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد ،و اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮد؛ از
اﯾﻦ رو ﭘﺪر و ﻣﺎدرش از آن داراﯾﯽ و اﻣﻮال ،ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﮫﯿﻪ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد؛ و اﯾﻦ ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ دارای ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ،ﮐﺎﻻ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ
ِ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﺎﺋﺒﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟
ِ

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻻی ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻧﻔﻘﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪی او
را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد؛ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و
ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺪو ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرشّ ،
ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرشّ ،
ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد؛ و اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد؛ و
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ آن ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ ،ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ،از اﻣﻮال و داراﯾﯽ آن ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ ،ﻧﻔﻘﻪ و
ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد ،ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون دﺳﺘﻮر
ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف »دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ« ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ،ﻧﻔﻘﻪی ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ؛ و در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف »دﯾﻦ« ،ﺗﻨﮫﺎ ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺸﺮ واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ھﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر وﻣﺎدر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگھﺎ ،ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮاﺳﻪ ،ﮐﻪ
در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف دﯾﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان
واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ

١٦٥

س :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺎ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﭘﺪرش ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎﺷﺪ؟
ذﻣﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ ّ
ج :ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ّ
ذﻣﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﺳﭙﺲ آن دو ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،زن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺷﻮھﺮش اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از دﯾﻦ ﻣﺎدرش )اﺳﻼم( ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭘﺪر ﮐﺎﻓﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ
ِ
ﻓﺎﯾﺪه:

اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ
اﯾﻦ ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ و آن ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺎل آن ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﻼن زن،
ﯾﮑﯽ آن ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال و داراﯾﯽِ ،
ھﻤﺴﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺴﺮ،
ﻣﺎدر ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ را در آن ﻣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از زن ﻧﯿﺰ ﮐﻔﯿﻠﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل و ﭘﺪر و ِ
در ﻣﻮرد ﻧﻔﻘﻪ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ از ھﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎل و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﻪ ﻧﻔﻘﻪی ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻓﺮد ﻏﺎﺋﺐ ،ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم

س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
١
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺮاﺛﺸﺎن ،ﻧﻔﻘﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ؛ و
ج :ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم در ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ
ِ
 .۱ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ،ﺧﺮدﺳﺎل و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ،زﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ،ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﻧﻮاﺳﻪی ﭘﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﺸﻢ
آن ﻧﻮاﺳﻪی ﭘﺴﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ آن
آن ﭘﺪر ﺑﺰرگ ،و ﺑﻘﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ )ﭘﻨﺞ ﺷﺸﻢ آن( از ِ
ﻧﻔﻘﻪ از ِ
ﻓﺮد وﻓﺎت ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ارث ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻧﻮاﺳﻪی ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
آن ﻧﻮاﺳﻪی ﭘﺴﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
آن ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﺑﻘﯿﻪ از ِ
ﺷﺸﻢ ارث از ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۳ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ،ﻣﺮدی زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽ
دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ،ﮐﻮر و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:
اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺮدی دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد؛ آن ﮔﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و آن ﻓﺮد ،ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪی
و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ِ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﻔﻘﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم وی اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن ﻓﺮد ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .١
ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮدهﻫﺎ

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی دارای ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﮫﯿﻪی ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺑﺮ آن ﻓﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰش را ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ دارای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت از ھﻤﺎن
ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪﺷﺎن ،ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
دارای ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪای ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺑﺎﺑﺸﺎن را وادار ﺳﺎزد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﯿﺮ دادن ﻓﺮزﻧﺪان و ِﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن

س :اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ،دارای ﻧﻮزادی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﯿﺮ دادن آن
ﻧﻮزاد و ﮔﺮﻓﺘﻦ داﯾﻪ ﺑﺮای او ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺷﯿﺮ دادن او راﺿﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ
اﺳﺖ؛  -ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺎدر واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ  -؛ و اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻧﻮزاد از

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه )ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم( ﺑﻪ اﺟﺎزهی ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺮض
ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻣﺪت ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﻧﻔﻘﻪ ﻧﺪارد.

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
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ﺷﯿﺮ دادن او اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺪر ﻧﻮزاد ﺑﺎﯾﺪ داﯾﻪای را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن
داﯾﻪ ،ﻧﻮزاد را در ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﺪ.
ﻣﺎدر ﻧﻮزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮزادش را ھﻤﺎﻧﻨﺪ داﯾﻪ ،ﺑﺎ اﺟﺮت و ﻣﺰد ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﺪ؟
س :آﯾﺎ ِ
زن ﭘﺪر ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻮد؛ ﯾﺎ زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪه از زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
زن ﺷﯿﺮدھﻨﺪهِ ،
ّ ج :اﮔﺮ ِ
ﻋﺪهی ﭘﺪر ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و ﻧﻔﻘﻪاش را از ﭘﺪر ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در آن
ﺻﻮرت اﯾﻦ دو زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰد ﺑﻪ ﻧﻮزادﺷﺎن ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﻔﻘﻪی آن دو
زن از ﻧﺎﺣﯿﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺪر ﺷﯿﺮﺧﻮار واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻋﺪهاش ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰد ﺑﻪ ﻧﻮزادش ﺷﯿﺮ داد ،اﯾﻦ
و اﮔﺮ زن
ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭘﺪر ﺷﯿﺮﺧﻮار داﯾﻪای را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺰد ﺑﻪ ﻧﻮزادش ﺷﯿﺮ دھﺪ؛ آن ﮔﺎه
ﻣﺎدر ﺷﯿﺮﺧﻮار  -ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه  ، -ﺑﻪ ﺷﯿﺮ دادن ﻧﻮزادش در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
ﻣﺰدی ﮐﻪ آن داﯾﻪ )زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ( ﻣﯽﮔﯿﺮد ،راﺿﯽ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو
)ﻣﺎدر ﺷﯿﺮﺧﻮار ﮐﻪ ّ
ﻋﺪهاش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و داﯾﻪ( ﺑﻪ ﺷﯿﺮ دادن ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺎدر ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﻪ ﺷﯿﺮ دادن او ﺳﺰاوارﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﺎدر ﺷﯿﺮﺧﻮار  -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰد داﯾﻪ  ، -ﻣﺰد ﺑﯿﺸﺘﺮی
را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮﺧﻮار را
ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن او اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺪر ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر وادار ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻮدک از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﺮای
ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻮدک از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺎدر ﭘﺪر ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری
ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ِ
ﻗﺮار دارد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎدر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖِ ،
ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻮدک ﻧﮕﮫﺪاری
ّ
ﻣﺎدر ﭘﺪر
ﻣﺎدر ﭘﺪر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ِ
ﮐﻨﺪ( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ِ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از او ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ( ،در آن ﺻﻮرت ،ﺧﻮاھﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻪھﺎ و
ﺧﺎﻟﻪھﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﺧﻮاھﺮی ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﺑﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ّ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری در ّ
ﻣﻘﺪم
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ )ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻮدک ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ(،
ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺧﺎﻟﻪھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
و اﮔﺮ ﺧﺎﻟﻪھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻮدک ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﻨﺪ(،
ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﻤﻪھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻪھﺎ و ﺧﺎﻟﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎن ﺧﻮاھﺮان ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ دارﻧﺪ؛ از اﯾﻦ
رو ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪای ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪی ﻣﺎدری در
ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪی ﻣﺎدری ﺑﺮ ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪی ﭘﺪری ،ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری
ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎلِ » ،ﺣﻀﺎﻧﺖ« ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﮫﺪاری و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎن و ﺟﺴﻢ و ﻋﻘﻞ و آﯾﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن،
ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﮫﺪاریﺷﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﮕﮫﺪاری و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﻧﺎن واﺟﺐ
اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻧﺰدﮐﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺎﻣﯿﻞ او ،واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﺮ
ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻮدک از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﺎدر
ﺷﻮھﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎدر ﻓﻮت ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎدر ﻣﺎدر ّ
)ﺟﺪه( و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﮐﻮدک ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ،
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺎدر ﭘﺪر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و...
اﯾﻦ
اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان زن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪر ﻣﺴﺌﻮل
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﮐﻮدک اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از او ﭘﺪرﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭘﺪرﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﺑﻌﺪ از او ﻋﻤﻮ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدک
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﮐﻮدک و ﺳﭙﺲ ھﺮ ﯾﮏ از
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺎدری او ،و ھﻤﻪی
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﺑﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،
ِ
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎدری ﮐﻮدک ّ
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪری او ھﺴﺘﻨﺪ[.
س :آﯾﺎ ﺣﻖ »ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﮐﻮدک« ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ از ﺻﻮرتھﺎ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد؟

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
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ج :ھﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ
ﺑﺰرگ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ  -ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ وی
»ﻣﺎدر ﺑﺰرگ«  -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ،ﭘﺪر
ِ
ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻓﺮدی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ َﻣﺤﺮم ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻤﻮی ﮐﻮدک؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎدر از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
]ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ھﺪف از »ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ« ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻃﻔﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را
و ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اوﺳﺖ؛ ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎدر
ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎدر ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از او
ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ.
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿ ِﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ،ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﻪ ِ
 .۱ھﺮ ﮔﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک دﭼﺎر دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮش ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
 .۲ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﺬام و اﯾﺪز و اﻋﺘﯿﺎد و ...ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮدﺳﺎل و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ﮐﻮدک
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﮑﺮ دﯾﻦ ،ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﻼﻓﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﯾﻦ و
اﺧﻼق ﮐﻮدک ،ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از او ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد[.
س :اﮔﺮ ﻣﺎدر ﮐﻮدک ،ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﮕﺮﻓﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک را
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎدر ،زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻀﺎﻧﺖ از
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدر ﮐﻮدک وادار ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿ ِﺖ ﻧﮕﮫﺪاری از
س :اﮔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم ﮐﻮدک ،زﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮدک را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﻀﺎﻧﺖ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﮐﻮدک ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدان ،ﺑﺮای
ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد؟
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ از
ِ
١
ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .
س :زﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ از ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ و اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج
ﻧﻤﺎﯾﺪ ٢؛ و ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ آن
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮔﺮدد .٣
 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدک ،زﻧﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮﻣﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﮐﻤﺸﮑﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ
از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ
آن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ،از ِ
ﭘﺪر ﮐﻮدک ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از او در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از او ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭘﺪر ﭘﺪر ﺑﺰرگ و...
ﺳﭙﺲ ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺮادر ﭘﺪری؛ ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادری ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪری ،اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻮی ﭘﺪری.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮھﺎ :اﮔﺮ ﮐﻮدک ،ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪری؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﻮدک ،دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ،ﺑﻪ
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮھﺎ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻣﺤﺮم وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدری
ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻧﺰد او دراﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﻼﻓﮑﺎر
ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ او را آزاد ﻧﻤﻮده ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ) .ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۸۳/۴
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺎن »ﻣﺎدر« و »ﻣﺎدر ﺑﺰرگ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن دو ،ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر )ﺑﯿﺎن
ﺣﮑﻢ آنھﺎ( ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را
ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک )ﺑﺮای ﺧﻮردن،
ﺑﺮﻋﮫﺪه دارد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدک در
ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و اﺳﺘﻨﺠﺎ زدن( ﺑﯽﻧﯿﺎز از دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد«؛ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد.
)ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۸۴/۴
 -٣از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه دﺧﺘﺮ ﺑﻪ »اﺷﺘﮫﺎء و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ« و »ﻋﻼﻗﻪی
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ« رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﻦ و

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
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ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری از دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی
و زﻧﺎن دﯾﮕﺮ  -ﻋﻼوه از ﻣﺎدر و ﻣﺎدرﺑﺰرگ -
ﮐﻮدک را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ »اﺷﺘﮫﺎء و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯽ« و »ﻋﻼﻗﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ« ﺑﺮﺳﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ )ﯾﮫﻮدی ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ( ،در ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و از
آن ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ آن زن ﮐﺘﺎﺑﯽ ،در ﺣﻀﺎﻧﺖ و
ّ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﮐﻮدک ،ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺰ دارد؟
ج :زن ﮐﺘﺎﺑﯽ )ﻣﺎدر ﻧﻮزاد( ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﮐﻮدک )در ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ( از ادﯾﺎن ﭼﯿﺰی را ﻧﻔﮫﻤﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﯿﻢ آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽّ ،
ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ) .ﭘﺲ
اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ادﯾﺎن و آﯾﯿﻦھﺎ ،ﭼﯿﺰی را درک ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﻢ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺎدر ﮐﺘﺎﺑﯽاش،
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد(.
ّ
س :آﯾﺎ زن ﮐﻨﯿﺰ در ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﮐﻮدﮐﺶ ،ﺣﻘﯽ دارد؟
ج :ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ و ُا ّم وﻟﺪ ،ﭘﯿﺶ از آزادیّ ،
ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ١؛ و ھﺮ ﮔﺎه آزاد
ﮔﺮدﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن آزادّ ،
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک
ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺎل ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﻨﻘﺎﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد زﻣﺎن،
اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﮐﺘﺎب »ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺼﺎف« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :از اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺰ
ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﯿﯿﻦ« آﻣﺪه اﺳﺖ :در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد زﻣﺎن ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻓﺘﻮا داده ﻣﯽﺷﻮد.
و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﻼﺻﺔ« و »ﻏﯿﺎث اﻟﻤﻔﺘﯽ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد زﻣﺎن،ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﺘﻮا ﺑﺮﺧﻼف »ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ« اﺳﺖ؛
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺘﺠﻨﯿﺲ« ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ،ﻣﺎدر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮش ﺳﺰاوار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮔﺮدد) .ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ
(۱۸۴/۴
ّ
 -١ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ و ّام وﻟﺪ از آن ﺟﮫﺖ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه آزاد ﺷﺪﻧﺪ،
ارﺑﺎﺑﺸﺎن ،از ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪن
ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن آزاد ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و
ﺣﮑﻢ زن » ّ
ﻣﺪﺑﺮ« ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا او ﻧﯿﺰ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و زن »ﻣﮑﺎﺗﺐ« ﻧﯿﺰ  -در
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﻃﻼق داده ﺷﺪ؛ و ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﮐﻮدک در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ زن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺶ از ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﭘﺪر ﮐﻮدک در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ،ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺶ از ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﭘﺪر ﮐﻮدک در آن
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد ،ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺶ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ  -آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر
ﮐﻮدک ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮده  -ﺑﺮود.

ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﭘﯿﺶ از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ در
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺎدرش داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ را داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎء و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدک و ﻣﺎدرش ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا )در
ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم( ،از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۸۵/۴

ﮐﺘﺎب ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ

ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ )ﻓﺮد ﮔﻢ ﺷﺪه(
س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی از ﺷﮫﺮش ﻏﺎﺋﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﯿﭻ ﮐﺲ از
ﻣﮑﺎن و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ او ﺧﺒﺮی در دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ا ﻣﻮال
و داراﯾﯽ او را ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ،ﻓﺮدی را ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ
اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﺑﭙﺮدازد ،و ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ،ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺴﺮ و
ِ
س :آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ را از او ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪو اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﺳﭙﺮی
ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن او و ھﻤﺴﺮش ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛  ١و ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﺼﺪ و
ّ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ وﻓﺎﺗﺶ را

 -١اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺣﻨﺎف ،وﻗﺘﯽ ﻓﺘﻨﻪھﺎ ،ﺣﻮادث ،اﻧﺪک ﺑﻮدن ﺗﻘﻮا و ﻋﺪم ﺻﺒﺮ و
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ .و ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /در
ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ھﻤﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺮود و ﺑﺎ ﮔﻮاه و ﻣﺪرک ﺷﺮﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ
از ﻣﮑﺎن و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽاش ﺧﺒﺮی در دﺳﺖ ﻧﺪارد؛ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮان ،ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺷﻮھﺮش ﺑﭙﺮدازد؛ اﮔﺮ از ﯾﺎﻓﺘﻦ او ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ زن دﺳﺘﻮردھﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ،ﺧﺒﺮی از ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،و
از ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ »وﻓﺎﺗﺶ« را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ،زن ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ،ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﺷﻮھﺮش ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺤﯿﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة ﻟﻠﺤﻠﯿﻠﺔ اﻟﻌﺎﺟﺰة« ،ﺗﺄﻟﯿﻒ :ﺣﮑﯿﻢ اﻻﻣﺖ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ
اﺷﺮﻓﻌﻠﯽ ﺗﮫﺎﻧﻮی  -ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻏﺮﯾﻖ رﺣﻤﺖھﺎی وﺳﯿﻊ و ﺑﯽﮐﺮاﻧﺶ ﮔﺮداﻧﺪ  -ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﻘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
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ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ھﻤﺴﺮش ّ
ﻋﺪهی وﻓﺎت را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ )ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ( ﺑﻪ
وارﺛﺎن ﻓﺮد ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ در ﻗﯿﺪ
وﻓﺎﺗﺶ ﺣﮑﻢ ﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ِ
ﺣﯿﺎتاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ »وﻓﺎت ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ« وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وارﺛﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ھﻤﺎن وارﺛﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ »وﻓﺎت ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ« وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ و وارﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ »وﻓﺎت ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ« وﻓﺎت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،از او ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ »وﻓﺎت ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ« ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن وﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او
وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ از آنھﺎ ارث ﻣﯽﺑﺮد؟
ج :ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻓﺮد ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﻘﺪان وی وﻓﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وی از ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد.

ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺮﻗﺎق و اﻋﺘﺎق

ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
زن آزاد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
س :ﻣﺮد و ِ
ج) :ﺣﮑﻢ( ﺟﮫﺎد و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ّ
ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺣﻘﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﺎن وارد
ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،و آنھﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن آﻧﺎن را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺴﺎزد؛ و ھﺮ
ﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آنھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰان و ﺑﺮدﮔﺎن در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
س :دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﺮدﮔﯽ« اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﺮدﮔﯽ« ،ﺗﺠﺎوز و ّ
ﺗﻌﺪی ﺑﻪ )ﺣﻘﻮق و ﮐﺮاﻣﺖ( اﻧﺴﺎﻧﯽ
ّ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻋﺘﺮاض دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﺑﺮدﮔﯽ در اﺳﻼم« ،اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻏﻠﻂ و
ّ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ ﮔﺎه
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﮐﺎﻓﺮان و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ
رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دوﺑﺎره آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن )دارﺣﺮب = ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ(
ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﻨﺪﺗﺮ و ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از
ُرﺷﺪ و ھﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ،ﺑﺴﯿﺎر دورﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و اﮔﺮ رھﺒﺮ و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ
آﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﻧﺎن
را در ﻣﯿﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻏﻨﯿﻤﺖﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از اﯾﻦ
رو ھﺮ ﺑﺮدهای ﺑﺮای ارﺑﺎﺑﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺧﺎﻧﻪی او ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﺑﺎر
ارﺑﺎﺑﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ از ُﺑﻌﺪ »ﻓﺎﯾﺪهی دﻧﯿﻮی« ﺑﺮای ارﺑﺎب و ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ از ُﺑﻌﺪ »دﯾﻨﯽ« :اﮔﺮ
ّ
ﺑﺮده ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز،

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ﻗﺮآن آن ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرد و
روزه و ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻼوت ِ
ّ
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ آﻧﺎن را در ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪا و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ و ﺣﺴﻨﻪی آﻧﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﯾﻦ اﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺳﻮزان دوزخ ﻧﯿﺰ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ و
اﺣﺴﺎن ﺑﺰرﮔﯽ )از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ّ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و روﺷﻨﮕﺮ اﯾﻦ
و
ِ
ﺑﺮدﮔﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ،ﮔﻮی
ﺳﺒﻘﺖ را از دﯾﮕﺮان رﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از دﯾﮕﺮان ّ
ﺗﻔﻮق و ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮدهﮔﯿﺮی« ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺿﺮوری و ﻻزﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را
ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآورد و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ،ﺑﻪ زودی در »ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ« ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ،
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه از اﯾﻦ ،ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ّ
ّ
ّ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ در ﮐﻔﺎرهھﺎ )ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﮐﻔﺎرهی ﺷﮑﺴﺘﻦ
ّ
ّ
روزه ،ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ و ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ( ،ﺑﺮدﮔﺎن را آزاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و »ﺗﺪﺑﯿﺮ« و »ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ« را ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺮوع و روا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ ،راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آزادی
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮدهھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اﻟﮫﯽ ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ارزﺷﮫﺎی
واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﻟﻘﺎء ﻧﮑﺮده ،و ﻃﯽ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
آزادی ھﻤﻪی ﺑﺮدﮔﺎن را اﻋﻼم ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﻠﻮک اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ
و آزادی را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ و ﻋﻄﯿﻪی اﻟﮫﯽ اﺳﺖ از دﺳﺖ دھﺪ؟!
در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دﻗﯿﻖ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺮای
آزادی ﺑﺮدﮔﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ
اﯾﻦ آزادی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ً
آﻧﭽﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻏﻠﻄﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای
وارد ﺷﻮد ،رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن آن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن دارد ،و ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه،
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ً
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎری اش ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﻪ دھﮫﺎ ﺳﺎل
ً
ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﮔﺮ اﺳﻼم ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﺗﺎ ھﻤﻪی ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آن
زﻣﺎن را آزاد ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ و ﻧﻪ
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ.
اﮔﺮ در ﯾﮏ روز و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ ،ھﻤﻪ آزاد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﮑﺎر
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و
ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﻮد و درﮔﯿﺮی و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آزاد ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺟﺬب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺟﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻧﺪ .و اﺳﻼم درﺳﺖ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﺴﺎب ﺷﺪه را ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮدﮔﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺒﺎب ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ و
ﺑﺪھﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮده در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
زور و زر و ﺗﺰوﯾﺮ و ﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻮز ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺮدهداری ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ُﻣﺴﺘﺒﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻼﺣﮫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﮔﺮوه از آﻧﮫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯿﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏ آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
اﺳﻼم ﺟﻠﻮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺟﺎزهی ﺑﺮدهﮔﯿﺮی را داد و
آن در ﻣﻮرد اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد .و آن ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﻪی اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﻃﺒﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ،اﺳﯿﺮان را ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ آزاد ﮐﻨﻨﺪ.
در آن روز زﻧﺪاﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ را ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﺸﺎن در
زﻧﺪان ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ ،و راھﯽ ﺟﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺮده ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻣﺎم و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺣﮑﻢ ﺑﺮدﮔﯽ را درﺑﺎرهی اﺳﯿﺮان ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮫﺎ را از

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ﻃﺮﯾﻖ » َﻣ ّﻦ« )آزادی ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط( و »ﻓﺪاء« )ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ( آزاد ﺳﺎزد .زﯾﺮا اﺳﻼم،
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،و
ً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﺳﻼم ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع :اﺳﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای آزاد ﺷﺪن ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ،ھﻤﻪی ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ آزاد و ﺟﺬب ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .رؤوس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺳﻼم ﺑﺮای
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
 .۱ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺳﻼم ﺑﺮ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ََ َۡ َ ََََۡ
َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ
﴿ف� ٱ�تح َم ٱلعقبةَ ١١وما أد َرٮٰك ما ٱلعقبة ١٢فك َر�ب ٍة] ﴾١٣اﻟﺒﻠﺪ.[۱۳-۱۱ :

»ﻣﺎ ﮐﻪ دو راه ﺧﯿﺮ و ّ
ﺷﺮ ا ﭘﯿﺶ ﭘﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﮫﺎدهاﯾﻢ ،آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎس اﺳﺖ ،او
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪی رھﺎﯾﯽ از ﺷﻘﺎوت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﯽزﻧﺪ و آن را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ آن ﮔﺮدﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده و ﺑﻨﺪه اﺳﺖ«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ً
ّ
ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮا ً ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ّ
اﻨﻟﺎر«
ِ �ٍ
»أﻳّﻤﺎ رﺟﻞ اﻋﺘﻖ امﺮأ مﺴﻠﻤﺎ ،اﺳتﻨﻘﺬ اﷲ ﺑ�ﻞ
]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[» .ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮدهي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ را آزاد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ازاي ھﺮ ﻋﻀﻮي ﮐﻪ آزاد ﻣﻲﮐﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻀﻮي از او را از آﺗﺶ دوزخ ﻧﺠﺎت ﻣﻲدھﺪ«.
و از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﻪ ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دو ﺑﺎر اﺟﺮ و ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد :اھﻞ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻤﺎن آورده ،ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج را درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ھﻢ اﯾﻤﺎن آورده و از او
ﭘﯿﺮوی و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای او دو اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺳﺖ .و ﺑﺮدهای ﮐﻪ ھﻢ ﺣﻖ ﺧﺪا و
ھﻢ ﺣﻖ ﺳﯿﺪش را ادا ﮐﻨﺪ ،دو اﺟﺮ دارد ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮراک او را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ داده و او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ،او را آﻣﻮزش داده ،ﺳﭙﺲ او را آزاد ﮐﺮده و
ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درﻣﯽآورد ،او ھﻢ دو اﺟﺮ دارد«] .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
از اﺑﻮذر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺆال ﮐﺮدم ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺟﮫﺎد در راه او .ﮔﻔﺘﻢ :آزاد ﮐﺮدن ﭼﻪ ﺑﺮدهای ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺶ از ھﻤﻪی ﺑﺮدهھﺎﯾﺶ ﺑﺎارزشﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎرف ھﺸﺘﮕﺎﻧﻪی زﮐﺎت در اﺳﻼم ﺧﺮﯾﺪن ﺑﺮدﮔﺎن و آزاد ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ
اﺳﺖ] :ﺗﻮﺑﻪ [۶۰/و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﻪی داﺋﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ
در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮدﮔﺎن اداﻣﻪ
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدات و اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ در اﺳﻼم اﺳﺖ و
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭘﯿﺸﻘﺪم و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪای آزاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ و
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺳﻼم ،ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ :ھﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﻣﺎه
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺴﻘﺎء و ...آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ

رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ آزاد
ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ«] .ﺑﺨﺎری[
ّ
 .۵ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﯾﺎ اﺟﺪاد و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﻋﻤﻪ ،ﯾﺎ داﺋﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ،
ﯾﺎ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮادرزاده و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮزادهی ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﺷﻮد .از ﺣﻀﺮت »ﺳﻤﺮۀ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب« رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ مﻠﻚ ذارﺣﻢ �ﺮم ﻓﻬﻮ ّ
ﺣﺮ« ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی[ »ھﺮ ﮐﺲ
ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮﻣﻲ ﺷﺪ ،آن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آزاد اﺳﺖ«.
 .۶ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدهی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد آزاد ﮐﻨﺪ ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺮد و آزاد ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮدهای را ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم آن اﺳﺖ آزاد
ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ آزادی ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ھﻤﻪی آن آزاد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮده آزاد ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم آن آزاد ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ
در ﺑﺮدهای ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را آزاد ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آزاد ﮐﻨﻨﺪه
ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮده ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ را ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ھﺮ ﮐﺲ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از ﺑﺮدهی ﺷﺮاﮐﺘﯽ آزاد ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﭘﻮل
داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮده ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﻮد ،ﺳﮫﻢ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ را ﺑﺪھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم او آزاد ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮده ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ﺳﮫﻢ او آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ] «.ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
 .۷ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ از ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﻮد ،ﻓﺮوﺧﺘﻦ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ً
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا از ﺳﮫﻢ ارث ﻓﺮزﻧﺪش آزاد ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻣﺮ وﺳﯿﻠﻪی آزادی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﯽﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﯿﺰان ﺑﻪ
ُ
ﻣﻨﺰﻟﻪی ھﻤﺴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ) .ا ّم وﻟﺪ(
» .۸ﺗﺪﺑﯿﺮ« :ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻠﯿﻖ آزادی ﺑﺮده ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﺑﮕﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ُﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ آزادی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮔﺎه ﺳﯿﺪ
ُﻣﺮد ،اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده از ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
 .۹ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آزادی ﺑﺮدﮔﺎنّ ،
ﻣﻘﺮراﺗﯽ در اﺳﻼم وﺿﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻃﺒﻖ
ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از دﺳﺖ رﻧﺞ ﺧﻮد آزاد ﺷﻮﻧﺪ] .در
ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺼﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ« ﯾﺎ »ﮐﺘﺎﺑﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ[
»ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻠﯿﻖ آزادی ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﻌﯿﻦ .ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮده ﺑﻪ
ﺳﯿﺪش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻦ« .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﻮل را
دارد واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ
ُ ََ ُ ۡ َ
ت �يۡ َ� ٰ ُن� ۡم ف�ت ُِبوه ۡم إِن عل ِۡم ُت ۡم �ِي ِه ۡم
﴿وٱ�ِين يبتغون ٱلكِ�ٰب مِما ملك
َ ۡٗ
خ��] ﴾...اﻟﻨﻮر.[۳۳ :
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮدﮔﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدن در زﻧﺪﮔﯽ آزاد و اﻣﺎﻧﺖ در

ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎز ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﺸﺎن ﺳﺮاغ دﯾﺪﯾﺪ ،در راه آزادی ﮐﻤﮑﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ«.
از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﯿﺮﯾﻦ از ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او
را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻨﺪ  -ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺛﺮوت زﯾﺎدی داﺷﺖ  -اﻣﺎ اﻧﺲ ﮐﺘﺎﺑﺖ او را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد،
ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رﻓﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :او را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻦ .اﻧﺲ ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺮﺑﺎز
ََ ُ ُ
وه ۡم إ ۡن َعل ِۡم ُت ۡم �ِيه ۡم َخ ۡ ٗ
��﴾ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد،
زد .ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿ف�ت ِب
ِ
ِ
ﺷﻼﻗﯽ ﺑﻪ او زد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺲ او را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺮد].ﺑﺨﺎری[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 -۱۱ﮐﻔﺎرهی ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺨﻠﻔﺎت در اﺳﻼم ،آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ ،ﮐﻔﺎره ﺗﺮک ﻋﻤﺪی روزه ،ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،و ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد[.
س :ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدهاش را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ّ
ﺣﺮ«؛ »ﺗﻮ
آزادی«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﻣﻌﺘﻖ«؛ »ﺗﻮ آزاد ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﻋﺘﻴﻖ«؛ »ﺗﻮ آزاد ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ

ﺣﺮرﺗﮏ«؛ »ﺗﻮ را آزاد ﻧﻤﻮدم«؛ ﯾﺎ »اﻋﺘﻘﺘﮏ«؛
ﳏﺮر«؛ »ﺗﻮ رھﺎ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ«؛ ﯾﺎ » ﹼ
»اﻧﺖ ﹼ
»ﺗﻮ را آزاد ﮐﺮدم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺧﻮاه ّﻧﯿﺖ آزادی را داﺷﺘﻪ ﯾﺎ
ّ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ،در ﻣﻮﺿﻮع آزادی ﺑﺮده ،ﺻﺮﯾﺢ و ﺷﻔﺎف
ّ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ و ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ّﻧﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺑﺎب ،آزادی ﺑﺮدهاش را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪھﺪ؛ ]ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺻﻮرت ﺗﻮ آزاد اﺳﺖ« و .[..در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :رأﺳﮏ ﺣﺮ«؛ »ﺳﺮ ﺗﻮ آزاد اﺳﺖ«؛

ﯾﺎ »رﻗﺒﺘﮏ ﺣﺮ«؛ »ﮔﺮدن ﺗﻮ آزاد اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »وﺟﻬﮏ ﺣﺮ«؛ »ﺻﻮرت ﺗﻮ آزاد اﺳﺖ«؛ و ﯾﺎ
»ﺑﺪﻧﮏ ﺣﺮ«؛ »ﺑﺪن ﺗﻮ آزاد اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ ،ﺑﺮدهاش آزاد

ﻣﯽﮔﺮدد.

١

س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ » :ﹺ
ﻻﻣﻠﮏ ﻟﯽ ﻋﻠﻴﮏ«؛ »ﺑﺮ ﺗﻮ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺘﯽ

ﻧﺪارم«؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪّ ،ﻧﯿﺖ آزادی ﺑﺮده را داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده آزاد
ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّﻧﯿﺖ آزادی ﺑﺮده را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮده آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ﺣﮑﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻠﻪھﺎ و ﻋﺒﺎرات »ﮐﻨﺎﯾﻪ« ،در ﻣﻮﺿﻮع آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
ِ
ﹺ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﯽ«؛ »از
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪی«؛ و ﯾﺎ »ﻻﺳﺒﻴﻞ ﻟﯽ ﻋﻠﻴﮏ«؛ »ﻣﻦ ﻛﺎری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪارم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت

 -١زﯾﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
ِ

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(

١٨٥

اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎی ﮐﻨﺎﯾﻪّ ،ﻧﯿﺖ آزادی ﺑﺮده را داﺷﺖ ،ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد و
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّﻧﯿﺖ آزادی را ﻧﺪاﺷﺖ ،آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻻﺳﻠﻄﺎن ﻟﯽ ﻋﻠﻴﮏ«؛ »ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ

ﻗﺪرت وﺗﺴ ﹼﻠﻄﯽ ﻧﺪارم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؟

ج :ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪای ،ﺑﺮده آزاد ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ارﺑﺎبّ ،ﻧﯿﺖ آزادی ﺑﺮده را
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺬا اﺑﻨﯽ«؛ »اﻳﻦ ﺑﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ

اﺳﺖ« ١؛ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺬا ﻣﻮﻻی« ٢؛ »اﯾﻦ ﻣﻮﻻی

ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ و ﯾﺎ ﺑﺮدهاش را ﭼﻨﯿﻦ آواز داد و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ ﻣﻮﻻی«؛ »ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ«؛

آﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎ ،ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ ،ﺑﺮده از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ارﺑﺎب ّﻧﯿﺖ آزادی
را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ اﺑﻨﯽ«؛ »ای ﻓﺮزﻧﺪم«؛ ﯾﺎ »ﯾﺎ
اﺧﯽ«؛ »ای ﺑﺮادرم«؛ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﳊﺮ«؛ »ﺗﻮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮد آزاد ھﺴﺘﯽ«؛

در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ ،ﺑﺮده از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ّ
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺑﺮده ﺑﺮای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ارﺑﺎب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺬا اﺑﻨﯽ«؛ »اﯾﻦ ﺑﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟

 -١اﯾﻦ ادﻋﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﺮای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ارﺑﺎب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﺸﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ آن دو ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﺑﺮده از آن ارﺑﺎب ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ّ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﺮای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ارﺑﺎب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﻪ زودی آن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
 -٢در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،واژهی » َﻣﻮﻟﯽ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺎﻟﮏ ،ارﺑﺎبّ ،
ﺳﯿﺪ ،آﻗﺎ ،ﺑﻨﺪهی
آزاد ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ ،دوﺳﺖدار ،دوﺳﺖ ،ھﻢﭘﯿﻤﺎن ،ﺷﺮﯾﮏ ،ﭘﺴﺮ ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺧﻮاھﺮزاده ،ﻋﻤﻮ،
داﻣﺎد ،ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ،ﭘﯿﺮو] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

١٨٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ ،ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ )زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺮده از ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ارﺑﺎب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ آن دو ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﺑﺮده از آن ارﺑﺎب ﺑﺎﺷﺪ(.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ«؛ »ﺗﻮ ﻃﻼق ھﺴﺘﯽ«؛ و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆّ ،ﻧﯿﺖ آزادی ﮐﻨﯿﺰ را ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻔﻈﯽ ،ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺣﺮ«؛ »ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﮕﺮ
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ اﻧﺖ ﹼاﻻ ﹼ

آزاد«؛ آﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻔﻈﯽ ،آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻔﻈﯽ ،ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از روی اﺟﺒﺎر و زور ِ)اﮐﺮاه( ،ﯾﺎ ﻣﺴﺘﯽ و ﻧﺸﺌﮕﯽ ،ﺑﺮدهاش را آزاد
ﻧﻤﻮد؛ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ،ﺑﺮدهاش آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺎردار ﺑﻮد و ارﺑﺎﺑﺶ او را در ﺣﺎل ﺑﺎرداریاش آزاد ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺟﻨﯿﻦ او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺰ و ھﻢ ﺟﻨﯿﻨﺶ آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺰ را آزاد ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺟﻨﯿﻦ ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﮐﻨﯿﺰ ،آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ اﺳﻨﺎد آزادی ﺑﺮده ،ﺑﻪ » ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ« ﯾﺎ »ﺷﺮط« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ِ
ّ
ج :آری؛ اﺿﺎﻓﺖ و ِاﺳﻨﺎد آزادی ﺑﺮده ﺑﻪ »ﻣﻠﮑﯿﺖ« ﯾﺎ »ﺷﺮط« ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ
رو اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﻏﯿﺮش ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ان ّﻣﻠﮑﺘﮏ ﻓﺎﻧﺖ ّ
ﺣﺮ«؛ »اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ
ﺗﻮ ﺷﺪم ،ﺗﻮ آزاد ھﺴﺘﯽ«؛ و ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺮده ﺷﺪ ،آزاد ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔﺮ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ان دﺧﻠﺖ اﻟﺪار ﻓﺎﻧﺖ ّ
ﺣﺮ«؛ »اﮔﺮ وارد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪی،
آزاد ھﺴﺘﯽ«؛ در آن ﺻﻮرت ھﺮﮔﺎه ﺷﺮط )ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ( ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮده آزاد
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای آزادی ﺑﺮده ،ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﺮده ﺑﺪون
آزاد ﮐﺮدن ارﺑﺎﺑﺶ ،آزاد ﮔﺮدد؟

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی از ﻃﺮﯾﻖ ارث ،ﯾﺎ ھﺒﻪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد درآورد ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ّﻧﯿﺖ آزادی آن را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ) .از ﺳﻤﺮۀ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ مﻠﮏ ذارﺣﻢ �ﺮم،
ﻓﻬﻮ ّ
ﺣﺮ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮﻣﯽ ﺷﺪ ،آن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آزاد اﺳﺖ«.

اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮدهاش را آزاد ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﺑﺮده ،ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﯾﻦ آزادی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ِ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮده
آزاد ﻣﯽﺷﻮد و در دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺮده) ،ﺑﺮده ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ او
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺪھﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن آزاد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد(.
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮده آزاد
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ .١
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺮدهای ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را آزاد ﮐﻨﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ آزادﮐﻨﻨﺪه ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮدش را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮده ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮدش را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد.

 -١اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ،/آزادی ﺑﺮده ،ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ﺑﺪان ﭼﻪ آزاد ﻧﻤﻮده ،اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد .و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،/
آزادی ﺑﺮده ،ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ِاﺳﻨﺎد آزادی ﺑﻪ ﯾﮏ
ّ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮده ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد آن ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ھﺪاﯾﻪ(

١٨٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و اﮔﺮ آزادﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺑﺮده ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮدش را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ
دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺮدهای ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را آزاد ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آزادﮐﻨﻨﺪه
ﻏﻨﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮده ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ را ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از ﺑﺮدهی
ﺷﺮاﮐﺘﯽ آزاد ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﭘﻮل داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮده ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
ﺷﻮد؛ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ را ﺑﺪھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم او آزاد ﻣﯽﺷﻮد .و
اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮده ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﮫﻢ او آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ«.
)ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(
و اﮔﺮ آزاد ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﮫﻢ ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﮫﻢ او آزاد ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺑﺮ ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ّ
ﺳﯿﺪش ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن آزاد ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از ﺑﺮدهای آزاد ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﮐﺮدن ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺮده ،ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﺧﻮد اوﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮده ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﺮده ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪی ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺮدهای ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را آزاد ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ آزادﮐﻨﻨﺪه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﻓﺮد آزادﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ را ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮدد؛ )اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮده را
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ را ﺑﺪو ﺑﺪھﺪ( .و اﮔﺮ آزادﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺮﯾﮏ آزاد ﮐﻨﻨﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ او را
آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ِ
ﺑﭙﺮدازد.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﺧﻮد درآورد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮﻣﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ در اﯾﻨﺠﺎ

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ﺳﺆاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﯾﺎ
ﺑﺮدهای را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدهی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ارث
ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ وارث ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮدهی
ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪرش آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؟ )و اﮔﺮ آزاد ﮔﺮدد (،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﭘﺪرش
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﺪرش ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﮫﻢ ﭘﺪرش آزاد ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭘﺪرش ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ را ﺿﺎﻣﻦ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮدش
را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮده ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ
ﺧﻮد را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺑﺮدهای ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را آزاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺳﮫﻢ
ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﮫﻢ ھﺮ
ﯾﮏ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد،
و ﺑﺮ ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو
ﺷﺮﯾﮏ را ﺑﺪانھﺎ ﺑﭙﺮدازد؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻮدن ھﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ،
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .١
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده ،ﺑﺮای ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﮑﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺲ از
آزادی ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﺎر و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ را ﺑﺪانھﺎ
ﺑﭙﺮدازد.
و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ،ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ،

 -١و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز
ھﻢ ﺣﮑﻢ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﺎر و ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ او را ﺑﺪو ﺑﭙﺮدازد.
س :ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﺮدهھﺎ و ﮐﻨﯿﺰان را ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ
ُ
اﻋﺘﻘﺖ ﻟﻠﺸﯿﻄﺎن«؛ »ﺑﺮدهام را ﺑﺮای ﺷﯿﻄﺎن آزاد ﻧﻤﻮدم«؛ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :
»اﻋﺘﻘﺖ ﻟﻠﺼﻨﻢ«؛ »ﺑﺮدهای را ﺑﺮای ﺑﺖ آزاد ﮐﺮدم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮده آزاد
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

.۱

.۲
.۳
.۴

ارﺑﺎب َﺣﺮﺑﯽ در دار َﺣﺮب )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ،ﺑﺮدهای داﺷﺖ؛ و اﯾﻦ ﺑﺮده
اﮔﺮ
ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و دارﺣﺮب را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ داراﺳﻼم )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺗﺮک ﻧﻤﻮد؛
در آن ﺻﻮرت آن ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮزاد ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ارﺑﺎب ﺑﺎ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ،
آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮزاد ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ آن ﮐﻨﯿﺰ ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ،
ﺑﺮدهی ارﺑﺎب آن ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زن آزاد ،ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش اﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﺎ
اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ِ
ھﻤﺴﺮ آزادش ،ﻧﻮزادی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن ﻧﻮزاد آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺪﺑﯿﺮ

س» :ﺗﺪﺑﯿﺮ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺗﺪﺑﯿﺮ« :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از )ﺗﻌﻠﯿﻖ آزادی ﺑﺮده ﺑﻪ ﻣﺮگ ارﺑﺎب؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ( ارﺑﺎب ﺑﻪ
ﺣﺮ«؛ »ھﺮ ﮔﺎه ُﻣﺮدم ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ آزادی«.
ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اذا اﻧﺎ ﹼ
ﻣﺖ ﻓﺎﻧﺖ ﹼ

ﺣﺮ ﻋﻦ دﺑﺮ ﻣﻨﹼﯽ«؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ﻣﺪ ﹼﺑﺮ«؛ »ﺗﻮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ،آزاد
ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﻧﺖ ﹼ
ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ »ﻗﺪ د ﹼﺑﺮﺗﮏ«؛ »ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻮ را ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮔﺎه ُﻣﺮدم ،ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ ﻣﻦ آزادی.
س :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ﺑﺮده ،اﻟﻔﺎظ و ﺟﻤﻠﻪھﺎی ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ج :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ،اﻟﻔﺎظ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد ،ﺑﺮده » ّ
ﻣﺪﺑﺮ« ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه
ارﺑﺎﺑﺶ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺮده ﻧﯿﺰ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺪﺑﺮ« )ﺑﺮدهی ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺷﺪه( ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهی ّ
ﻓﺮوش و ھﺒﻪی » ّ
ﻣﺪﺑﺮ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎرد و او را ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را » ّ
ﻣﺪﺑﺮ« ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﺎت و
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درآورد؟
ج :اﻧﺠﺎم ھﺮ دو اﻣﺮ ﺑﺮای ارﺑﺎب درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﮐﻨﯿﺰ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درآورد؛ و آن ﮐﻨﯿﺰ در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش آن ﻣﺮد ﺑﺎ او ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﻧﻮزاد
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻧﻮزاد ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدرشّ ،
ﻣﺪﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدهاش را ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﻣﺪﺑﺮ) ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ ارﺑﺎﺑﺶ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﺑﺮدهی ّ
ﻣﺠﺎﻧﯽ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﻪ وارﺛﺎن ارﺑﺎب ﺑﭙﺮدازد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده از ﯾﮏ ﺳﻮم
ّ
ﻣﺎل ارﺑﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ
ﮐﻞ
ِ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺑﺎب ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﻮد و ﺑﺪھﮑﺎری وی ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪی داراﯾﯽاش را
درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران
ارﺑﺎﺑﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺮدهاش را ﺑﻪ ﺻﻔﺘﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺑﺮدهاش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ در ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریام ،وﻓﺎت ﻧﻤﻮدم ،ﺗﻮ آزاد ھﺴﺘﯽ«؛ ﯾﺎ »اﮔﺮ در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ وﻓﺎت ﮐﺮدم ،ﺗﻮ آزادی«؛ و ﯾﺎ »اﮔﺮ در ﻓﻼن ﺑﯿﻤﺎری ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻧﺒﺮدم ،ﺗﻮ آزاد
ھﺴﺘﯽ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮدهّ ،
ﻣﺪﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮدهّ ،
ﻣﺪﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮوش و ھﺒﻪی وی درﺳﺖ
ّ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺮدهاش را ﺑﺪان ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮده
ّ
ﺑﻮد وﻓﺎت ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ّ
ﻣﺎل ارﺑﺎب آزاد
ﮐﻞ
ﻣﺪﺑﺮ  -از ﯾﮏ ﺳﻮم
ِ
ّ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ آزادی ﺑﺮده ﺑﺪان ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

اﺳﺘﯿﻼد )ﻃﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮدن از ﮐﻨﯿﺰ ،آﺑﺴﺘﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻨﯿﺰ(

س» :اﺳﺘﯿﻼد« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ آﻣﯿﺰش و
ھﻤﺒﺴﺘﺮی ،از آن ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارﺑﺎب از
ُّ
وﻟﺪ« ارﺑﺎب ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻨﯿﺰش ﻃﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )اﺳﺘﯿﻼد(؛ و ﺑﺪان ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ »ام ِ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزادی
ﮐﻪ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن ﮐﻨﯿﺰ اﻧﮑﺎر
ﻧﮑﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ارﺑﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ » ّام وﻟﺪ« ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟
ج :ﻓﺮوش و ﺑﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ درآوردن » ّام وﻟﺪ« درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او
آﻣﯿﺰش و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از او ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ ،او را ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﮕﻤﺎرد و او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﯿﺎورد .و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ارﺑﺎب وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪّ ،ام
ُ
ﻣﺎل ارﺑﺎب آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ا ّم وﻟﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی
وﻟﺪ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ِ
ِ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ وارﺛﺎن ارﺑﺎب ﯾﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎران او ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ارﺑﺎبّ ،ام وﻟﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درآورد ،و آن ّام وﻟﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آورد ،در آن ﺻﻮرت ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻢ ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن
ﻣﺎدرش ،آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ» ،اﺳﺘﯿﻼد« را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب
ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزادی ﮐﻪ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه« از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را
در ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن ﮐﻨﯿﺰ ،اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ارﺑﺎب ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻗﺮار ﻧﮑﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺑﺎب اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮد ﻧﻮزادی ﮐﻪ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ارﺑﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه آن ﻧﻮزاد را از
ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن ﮐﻨﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد
از او ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﻧﻮزادی ﮐﻪ از ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ،از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آن ﮔﺎه
ﻧﺴﺐ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪی دﯾﮕﺮ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﻮت ِ

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ﻓﺮزﻧﺪ دوم ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮزاد از ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﯾﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ اﻗﺮار ّاوﻟﯽاش اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪ دوم ،ﺑﺪون اﻗﺮار ارﺑﺎب ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ اﮔﺮ ارﺑﺎب
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ِ
ﻧﺴﺐ او را از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ وی از ارﺑﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﺮد و ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد ،و از او ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،آن ﮐﻨﯿﺰ را در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد
ُ
درآورد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ آن ﮐﻨﯿﺰ» ،ا ّم وﻟﺪ« وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
ُ
ج :آری؛ ﮐﻨﯿﺰ ،ا ّم وﻟﺪ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ّام وﻟﺪ ﺑﺮ او ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﻨﯿﺰی داﺷﺖ؛ و ﭘﺪر آن ﻓﺮد ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش
ﭘﺪر ارﺑﺎب
ّﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ،ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ و ِ
ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﻮزادی ﮐﻪ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ،از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﭘﺪر ارﺑﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ِ
ّ
ﭘﺪر ارﺑﺎب  -ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده :ﻧﻮزادی ﮐﻪ از آن ﮐﻨﯿﺰ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ِ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  -ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ » ّام وﻟﺪ« او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﭘﺪر ارﺑﺎب ﺑﺸﻮد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﺰ »ام ِ
وﻟﺪ« ِ
ﭘﺪر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش  -ﮐﻪ ارﺑﺎب و ﻣﺎﻟﮏ آن ﮐﻨﯿﺰ اﺳﺖ -
ﺑﭙﺮدازد؟
ج :آری؛ ﺑﺮ ﭘﺪر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺪر ارﺑﺎب واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﺰ،
ّ
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ:
ﻣﮫﺮﯾﻪ )ﻋﻘﺮ(  ١و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮزادی ﮐﻪ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ  -ﻋﻼوه از ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺰ  -ﺑﺮ او
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١ﻋﻘﺮ :ﺑﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪی زﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از روی ﺷﺒﮫﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺑﺸﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻐﺮب«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﻮاﺳﻪاش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﺰرگ ارﺑﺎب ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﻮزادی ﮐﻪ از
و آﻣﯿﺰش ،ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﭘﺪر ِ
ﭘﺪرﺑﺰرگ ارﺑﺎب ،ﺛﺎﺑﺖ
آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از
ِ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﭘﺪرﺑﺰرگ ارﺑﺎب
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭘﺪر ارﺑﺎب وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد ﮐﻨﯿﺰ از
ِ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر ارﺑﺎب در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد
ﺑﺰرگ ارﺑﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﮐﻨﯿﺰ از ﭘﺪر ِ
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﮐﻨﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و ﯾﮑﯽ از
آن دو ﺷﺮﯾﮏ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد ،ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از
او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از آن ﻓﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ
» ّام وﻟﺪ« او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﮫﺮﯾﻪ و ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺑﭙﺮدازد؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮزاد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﮔﺮ ھﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزادی ﮐﻪ از آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ،ﻓﺮزﻧﺪ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ھﺮ دوی آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ
» ّاموﻟﺪ« ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازد؛
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اداﯾﺶ از ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮ
دﯾﮕﺮی واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻋﻮض آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدازد.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﯾﺎ ﺧﻮد ﻧﻮزاد وﻓﺎت ﮐﺮد ،در آن
ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ وﻓﺎت ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﻮزاد از ھﺮ ﯾﮏ از آن دو،
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴﺮ را ﻣﯽﺑﺮد؛ و اﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﻮزاد وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ،
ِ
ﻣﯿﺮاث ِ
ﻣﯿﺮاث ﯾﮏ ﭘﺪر ﻣﯽرﺳﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهاش را »ﻣﮑﺎﺗﺐ« ﮐﺮد؛ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﮐﻨﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد
و ارﺑﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺎ آن ﮐﻨﯿﺰ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﮐﺮد؛ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،آن ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی را
ارﺑﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﻮزادی ﮐﻪ از ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه از او
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و
ِ

ﮐﺘﺎب ِاﺳﺘﺮﻗﺎق )ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ درآوردن( و ِاﻋﺘﻘﺎق )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده(
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ارﺑﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ارﺑﺎب ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ادﻋﺎی ارﺑﺎﺑﺶ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از
ارﺑﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ارﺑﺎب ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪی ﮐﻨﯿﺰ )ﻋﻘﺮ( و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮزاد او را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮐﻨﯿﺰ » ّام وﻟﺪ« او ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ادﻋﺎی ارﺑﺎﺑﺶ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ
ﻧﻮزاد از ارﺑﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ

ﻣﮑﺎﺗﺐ
]»ﮐﺘﺎﺑﺖ« :ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﻠﯿﻖ آزادی ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮﺿﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛
ً
ﮐﺘﺒﺎ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،در اوﻗﺎت ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮدهاش ﻣﺒﻠﻐﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ
»ﮐﺘﺎﺑﺖ« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،او را آزاد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد[.
س :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ارﺑﺎب ،ﺑﺮدهاش را ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮد« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﮐﺘﺎﺑﺖ« :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :ارﺑﺎب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮده ﯾﺎ
ّ
ﮐﻨﯿﺰش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آزادی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰار درھﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮدم؛ و اﯾﻦ ھﺰار درھﻢ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻗﺴﻂ اوﻟﺶ ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار از ﭘﻮل ،و ﻗﺴﻂ آﺧﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻓﻼن ﻣﻘﺪار از ﭘﻮل؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ اﯾﻦ ھﺰار درھﻢ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدی ،آزادی؛ و اﮔﺮ از
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﺎﺗﻮان و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪی ،ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺮده ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﺪ«.
اﮔﺮ ﺑﺮده اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪو »ﻣﮑﺎﺗﺐ«  ١و ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ
»ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮده ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد،
»ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -١اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،از اﻟﻔﺎظ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را »ﻃﻮری« در ﮐﺘﺎب »ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺮاﺋﻖ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ« ) (۱۵/۸ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻘﺪ و ﻗﺮارداد ،ھﻢ »ﮐﺘﺎﺑﺖ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ھﻢ »ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ«؛ زﯾﺮا در ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ،وﺛﯿﻘﻪ )ﺳﻨﺪ و ﻗﺒﺎﻟﻪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺷﺮط ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ در ﺑﺮده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ«
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺒﺐ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب در دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ و
ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﺧﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردن ﺛﻮاب آزادی ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﯾﻞ و رﻏﺒﺖ
ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آزادی و اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﺟﻞ و آﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ .و رﮐﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن
»اﯾﺠﺎب« و »ﻗﺒﻮل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻮری
و ﺣﮑﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮده ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ » ِﺣﺠﺮ« )ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف( و ﺛﺒﻮت
ِ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از
آزادی ِﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺮده ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮد و ِ
اﯾﻦ رو اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
آزادی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮده ،وﻗﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺑﭙﺮدازد؛ و ﺣﮑﻢ
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ارﺑﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارد ﮐﻪ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻟﻔﻮر از

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ
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َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ
ُ َ َ ُ ۡ َ
ت �يۡ َ� ٰ ُن� ۡم ف�ت ُِبوه ۡم إِن عل ِۡم ُت ۡم �ِي ِه ۡم
﴿وٱ�ِين يبتغون ٱلكِ�ٰب مِما ملك
َ ۡٗ
خ��] ﴾...اﻟﻨﻮر.[۳۳ :

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮدﮔﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر )آزادی ﺧﻮد ﺑﺎ( ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻘﺪ
ّ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدن در زﻧﺪﮔﯽ آزاد و اﻣﺎﻧﺖ در
ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﯿﺮ )و

ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ( در اﯾﺸﺎن ﺳﺮاغ دﯾﺪﯾﺪ«.
]ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﻧﺲ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺮﯾﻦ از اﻧﺲ س ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻨﺪ -
ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺛﺮوت زﯾﺎدی داﺷﺖ  -اﻣﺎ اﻧﺲ س ﮐﺘﺎﺑﺖ او را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س رﻓﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :او را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻦ .اﻧﺲ س ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز زد .ﻋﻤﺮ س در
ََ ُ ُ
وه ۡم إ ۡن َعل ِۡم ُت ۡم �ِيه ۡم َخ ۡ ٗ
��﴾ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﻼﻗﯽ ﺑﻪ او زد؛
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻪی ﴿ف�ت ِب
ِ
ِ

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺲ س  ،ﺳﯿﺮﯾﻦ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺮد« .ﺑﺨﺎری[
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد »ﮐﺘﺎﺑﺖ« ،ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده» ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ .و ﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« ّ
ﻣﺆﺟﻞ و
ﻣﮫﻠﺖدار ﺑﺎﺷﺪ؟
ج) :در ﭘﺮداﺧﺖ »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« ،ھﺮ دو اﻣﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ( اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد
»ﮐﺘﺎﺑﺖ« ،ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮده ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﺎ ﺗﺄﺟﯿﻞ و ﻣﮫﻠﺖ ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺗﺤﻮﯾﻞ
دھﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« را
ﻗﺴﻂﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهی ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ را ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهی ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ را ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮده ﺑﺎ داد و
ﺳﺘﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ،ﺑﺮدهاش را ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻪ آن
ّ
»ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟

ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ واﻟﻔﺎظ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ا رﺑﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﺑﮕﻮﯾﺪ :در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ،ﺗﻮ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮدم .ﯾﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮح زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(
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ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮارداد »ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ
از »ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪی« ارﺑﺎب ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﮔﺮدد  .١از اﯾﻦ
رو ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﭙﺮدازد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺪون اﺟﺎزهی ارﺑﺎب ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﮐﺎر و ﺗﻼش ﻧﻤﻮد )و داراﯾﯽ و
اﻣﻮاﻟﯽ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد(؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺎﺻﻞ درآﻣﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﯿﺰی را
ھﺒﻪ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،ھﺒﻪ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯽء ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﻧﺪﮐﯽ را در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﮐﻨﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﮐﺮد ،و در
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ،ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻢ »ﮐﺘﺎﺑﺖ« داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﮑﻢ وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ
آن ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﻢ ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آن ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺰ از ِ
س :اﮔﺮ ارﺑﺎﺑﯽ ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺮدهاش درآورد؛ ﺳﭙﺲ ھﺮ دوی آنھﺎ
را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از آن ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ ،ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ آن ﺑﭽﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آن ﺑﭽﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺎدرش داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر او ﻧﯿﺰ از
آن ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﻨﯿﺰش را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ارﺑﺎب واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮ ارﺑﺎب واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰّ ،
ﻣﮫﺮﯾﻪ )ﻋﻘﺮ( ﺑﭙﺮدازد.

 -١از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﻋﺒﺎرت از آن
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻓﻮرا از »ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪی« ارﺑﺎب ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ارﺑﺎب زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺮده ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﺪو ،ﺑﭙﺮدازد.

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ
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س :اﮔﺮ ارﺑﺎب در ﺣﻖ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﯾﺎ در ﺣﻖ ﭘﺴﺮش ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارﺑﺎب  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن  -در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن )ﻏﯿﺮ از ارﺑﺎب( در ﺣﻖ
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﭘﺴﺮش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ارﺑﺎب ﻧﯿﺰ اﮔﺮ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﻣﺎل ﮐﻨﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ را ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ
ِ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ارﺑﺎب ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎوان و ﻏﺮاﻣﺖ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ از ﻣﺎل ﮐﻨﯿﺰ
ِ
ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪو ﺑﭙﺮدازد .١
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ آﻧﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ )ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ( ،آزاد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺮاه
ﺧﻮد ﻣﮑﺎﺗﺐ در ﮐﺘﺎﺑﺘﺶ داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﮑﺎﺗﺐ آزاد ﺷﺪ ،آنھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐّ » ،ام وﻟﺪ« ﺧﻮﯾﺶ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺮ او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮ ام وﻟﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ » ّام وﻟﺪ« ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ را  -ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺪر و
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻓﺮدی از
ِ
ﭘﺴﺮش  -ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ آﻧﺎن در ﮐﺘﺎﺑﺖ او داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ داﺧﻞ
ﻗﺮاﺑﺖ » ِوﻻدت« ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ او و ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ )ﺧﺮﯾﺪار(،
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم  -ﻏﯿﺮ از ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ  -در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
رو
ِ
 -١و اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﻣﺎل ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ را ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎوان و ﻏﺮاﻣﺖ
آن را ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ ﺑﭙﺮدازد.
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س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻗﺴﺎﻃﯽ« ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ؛
ﺳﭙﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ »ﻗﺴﻄﯽ« از اﻗﺴﺎط ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺘﺶ را
ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ّ
وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺖ او ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ
اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻮد؛ ﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪو ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ
در ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺣﮑﻢ »ﺗﻌﺠﯿﺰ« او ﺷﺘﺎب ﻧﻮرزد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪو دو ،ﺳﻪ روزی ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﺪ.
)ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎ دو ،ﺳﻪ روزی ،او را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ
و ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻓﺴﺦ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ(؛ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﭼﯿﺰی در ﺑﺴﺎط ﻧﺪاﺷﺖ ،و
ارﺑﺎﺑﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر »ﺗﻌﺠﯿﺰ« او ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل
ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺘﺶ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ﻗﺴﻂ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه،
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮارداد
ﮐﺘﺎﺑﺘﺶ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ ،آﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺑﺮدﮔﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﮑﺎﺗﺐ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ ھﻢ ﮐﻪ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ّ
ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده ،ﺑﻪ ارﺑﺎب وی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎل و
داراﯾﯽ داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وی ،ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وی ،ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﻣﻮال و
ﻟﺤﻈﺎت ﺣﯿﺎت و
داراﯾﯽ او ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺘﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﻪ آزادی وی در واﭘﺴﯿﻦ
ِ
زﻧﺪﮔﯽاش ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻟﺤﻈﺎت ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽاش ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮد،
س :اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ آزادی ﻣﮑﺎﺗﺐ در واﭘﺴﯿﻦ
ِ
و ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ وی ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺎل را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
آن وارﺛﺎن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج :ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺎل ،از ِ

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ
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س :ﺣﮑﻢ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﯿﺰ آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎل و
داراﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ و ﻓﺮزﻧﺪی ھﻢ از ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ او ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﭘﺪرش را
ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻗﺴﺎﻃﯽ« ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ آزادی ﭘﺪرش  -ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ او  -و ﺑﻪ آزادی ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﮑﺎﺗﺐ در زﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻓﺮزﻧﺪی از ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او را در وﻗﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪان ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﭙﺮداز ،و ﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮی.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺮدهاش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک ،ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮد؛ در
آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ در ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک را ﺑﻪ
ارﺑﺎﺑﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﻪ آزادی وی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﺑﻪ آزادی وی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛  ١و ﺑﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮاب
ﯾﺎ ﺧﻮک( ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﭼﯿﺰی را ﻧﻪ از ﻗﯿﻤﺖ
واﻗﻌﯽ »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪان ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ.
ِ

ّ
 -١ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن آزادی ﺑﺮدهاش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﯿﻦ ﺷﺮاب ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ
ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺑﺮده واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد ﻗﺮارداد ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ آزادی وی،
ّ
ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺘﻌﺬر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ  -در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ -
ّرد ﻗﯿﻤﺖ آن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
و در ﺷﺮح ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ زﯾﻠﻌﯽ و در ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاب و ﺧﻮک را ﺑﭙﺮدازد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﺑﺮده ،ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدش ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﮫﺎﻟﺖ در ﻗﯿﻤﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺟﮫﺎﻟﺖ در ﻣﻘﺪار،
ﺟﻨﺲ و ﺻﻔﺖ ،ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز
ھﻢ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد .١
ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻣﻮﺻﻮف )ﻏﯿﺮﺗﻮﺻﯿﻒ
س :اﮔﺮ ﺑﺮده ،ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ
ِ
ﺷﺪه( ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﺶ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
٢
ج :در ﺻﻮرت اول )ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻏﯿﺮﻣﻮﺻﻮف ( ،ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ّ
دوم )ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﺶ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ( ،درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دو ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰار
درھﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺑﺮدﮔﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دو ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو،
ﺿﺎﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را
ِ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮدش و رﻓﯿﻘﺶ آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را از رﻓﯿﻘﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهاش را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ او را )ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ(،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آزاد ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -١زﯾﺮا ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ،ﺑﺪل ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -٢ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮﻣﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻮع و ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ّ
ﺣﺪ وﺳﻂ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ارﺑﺎب ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﯿﻤﺖ وادار ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﺒﻮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﯾﮏ ﺣﯿﻮان« )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ( ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﮫﺎﻟﺖ در آن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن ارﺑﺎب ،آزاد ﻣﯽﮔﺮدد و از او ﺑﺪل
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهاش را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ
او ،ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮگ ارﺑﺎب ،ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻔﺘﻪ
وارﺛﺎن ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ِ
وارﺛﺎن ارﺑﺎب ،ﻣﮑﺎﺗﺐ را آزاد ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ آزادیاش
س :اﮔﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از
ِ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از وارﺛﺎن ارﺑﺎب ،ﻣﮑﺎﺗﺐ را آزاد ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت آزادیاش ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﻪی وارﺛﺎن ،او را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
آزادیاش ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ُ
س :آﯾﺎ ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ا ّم وﻟﺪ« ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدن » ّام وﻟﺪ« درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ارﺑﺎب ّام وﻟﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ّاموﻟﺪ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّام وﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺶ ،ﭘﺲ از وﻓﺎت ارﺑﺎﺑﺶ ،آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﻨﯿﺰش را ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد و از آن
ﮐﻨﯿﺰ ،ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ِ
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از
ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل
ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت » ّام وﻟﺪ«
ارﺑﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮگ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ او آزادی او ﻧﯿﺰ
ّ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﮐﻨﯿﺰ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدن ﮐﻨﯿﺰ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﺪﺑﺮ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰ ّ
ﮐﻨﯿﺰ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ّ
ﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را )ﺑﻪ وارﺛﺎن ارﺑﺎب(
ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﺪانھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ او را » ّ
ﻣﺪﺑﺮ« ﺳﺎﺧﺖ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ »ﺗﺪﺑﯿﺮ« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ )و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛( و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ؛ و در آن ﺻﻮرت
»ﻣﺪ ّﺑﺮ« ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮ او اﺣﮑﺎم » ّ
ﻣﺪﺑﺮ« ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ارﺑﺎﺑﺶ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ارﺑﺎﺑﺶ  -ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ را ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -وﻓﺎت ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ،
در آن ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ّ
ﺳﻮم ﺑﺪل
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﯾﺎ دو ّ
ﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را )ﺑﻪ وارﺛﺎن ارﺑﺎب( ﺑﭙﺮدازد .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﺎ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ و ﺑﺮدهی ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪه را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮﺿﯽ ّ
)ﻣﻌﯿﻦ( آزاد ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ھﻤﺎن ﺑﺮدهی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ھﻤﺎن ﺑﺮدهی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺮ دو ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ
دوم )ﺑﺮدهی ّ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ّ
آزادی ﻣﮑﺎﺗﺐ ّاول
دوم( ،ﭘﯿﺶ از
ِ
 -١اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« و »ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﺰ« ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮد ،ھﻤﺎن را ﺑﻪ وارﺛﺎن ارﺑﺎب ﺑﭙﺮدازد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
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)ﺑﺮدهی اول( ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﺗﺐ دوم آزاد
ﻣﯽﮔﺮدد و »وﻻء«  ١او ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺑﺎب اول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از
آزادی ﻣﮑﺎﺗﺐ اول ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت »وﻻء« او ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ اول )ﺑﺮدهی
اول( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﮐﻨﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻨﯿﺰ ازدواج
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
َ
وﻻء

س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ » َوﻻء« ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ » :وﻻء« از واژهی » ّ
وﻟﯽ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻗﺮب« )ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ھﻤﺠﻮاری(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آزاد ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻻۀ« ﻣﺴﺘﺤﻖ آن
ﮔﺮدد.
و » َوﻻء« ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖَ » :وﻻء ِﻋﺘﺎق« و » َوﻻء ﻣﻮاﻻۀ«.
ّ
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ » َوﻻء ﻋﺘﺎق« ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ،ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت َوﻻء او ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آزاد ﮐﻨﻨﺪهی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻣﺠﺎﻧﯽ آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛
و اﮔﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ارﺑﺎﺑﺶ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرتَ » ،وﻻء« وی ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وارﺛﺎن آزاد ﮐﻨﻨﺪهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدهاش را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ،ﺧﻮدش وﻓﺎت
ِ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎلَ » ،وﻻء ﻋﺘﺎق« :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وارث ﺷﺪن آزاد ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎل آزاد ﺷﺪه را
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﯽ )ﻋﺼﺒﻪ(
ﭘﺲ از ﻣﺮگ او .و ﺻﺎﺣﺐ َوﻻء زﻣﺎﻧﯽ ارث ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ّﻣﯿﺖ
ِ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
َ ١
ﻣﺮگ آزاد ﺷﺪه.
 »وﻻء« ﺑﻪ ﻓﺘﺢ واو ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وارث ﺷﺪن آزاد ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎل آزاد ﺷﺪه را ﭘﺲ از ِ]ﻣﺘﺮﺟﻢ[
ّ
 -٢زﯾﺮا ازدواج ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ،اﮐﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو در ﺗﺤﺖ ﻋﻘﺪ
داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮَ ،وﻻء راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن » َوﻻی ﻋﺘﺎق« )آزاد ﮐﺮدن( ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﯾﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی »ﻣﻮاﻻۀ« )دوﺳﺘﯽ( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ آن » َوﻻی ﻣﻮاﻻۀ« )دوﺳﺘﯽ(
ﮔﻮﯾﻨﺪ.
» َوﻻی ﻣﻮاﻻۀ« )دوﺳﺘﯽ( ،ﺗﻮاﻓﻖ و ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از آنھﺎ وارث ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ؛ ﯾﺎ ﺗﻮ
ّ
وﻟﯽ ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﻮت ﮐﺮدم از ﻣﻦ ارث ﻣﯽﺑﺮی ،و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ
ﺷﺪم ،دﯾﻪی ﺷﺮﻋﯽام را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯽ.
» َوﻻی ﻣﻮاﻻۀ« )دوﺳﺘﯽ( ،ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارث اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ ﻧﺰد
ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع
اﺳﺖ» :ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ« و »ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ«.
ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ :ﻋﺼﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن ،آزادی ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج َ » :
الﻮﻻء ﻤﻟﻦ اﻋﺘﻖ«؛ »وﻻء ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده را آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری
و ﻣﺴﻠﻢ.

ُ
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :
الﻮﻻء ﺤﻟﻤﺔ ﻠﻛﺤﻤﺔ اﻟنﺴﺐ«؛ »وﻻء ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺐ

اﺳﺖ« .ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ.
و آزادﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺮده  -زن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد  -ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ از آزاد ﺷﺪه ارث ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ
وی ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﺷﺪاد از دﺧﺘﺮ ﺣﻤﺰه رواﯾﺖ اﺳﺖ:
»ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪهام ﻓﻮت ﮐﺮد و دﺧﺘﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎﻟﺶ را
ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و دﺧﺘﺮش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻧﺼﻒ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ او داد«.
اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ[
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﺎ از ﮐﻨﯿﺰش ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺪ
ّ
)ام وﻟﺪ( ،و ﭘﺲ از آن وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ َوﻻی آنھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت َوﻻی آنھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ از ﻃﺮف او آزاد
ﺷﺪهاﻧﺪ.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد
درآورد ،آن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزادی » َوﻻء«
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
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َ
َ
آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻻء ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؛ و وﻻء ﻧﯿﺰ از ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ،از ﻧﺰد او آزاد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .١
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻓﺮدی ،ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ارﺑﺎب ﮐﻨﯿﺰ ،ﮐﻨﯿﺰش
را آزاد ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ از آن ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎردار
َ
َ
آن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت »وﻻء« اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ،از ِ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﮑﻢ آزادی ﮐﻨﯿﺰ ﺻﺎدر ﮔﺮدد ،ھﻢ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺰ و ھﻢ ﺣﻤﻠﺶ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛
َ
آن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر آن ﺟﻨﯿﻦ را آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
از
ﺑﺪ
ا
و َوﻻء اﯾﻦ َﺣﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ِ
اﯾﻦ َوﻻء ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ )ﭘﺲ از آزادیاش( ﺑﭽﻪای را در ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آورد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺣﮑﻤﺶ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ آن ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺲ از آزادی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﭽﻪای را در ّ
ﻣﺪت
ّ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد ،در آن ﺻﻮرت َوﻻء اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
َ
آن ارﺑﺎب ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮده )ﭘﺪر
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ وﻻء اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ،از ِ
َ
آن ارﺑﺎب ﺑﺮده
ﺑﭽﻪ و ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﯿﺰ( آزاد ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺻﻮرت آزادی وی ،وﻻء ﭘﺴﺮش ،از ِ
)ارﺑﺎب ﭘﺪر ﺑﭽﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
ِ
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺧﻮاھﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﭘﺪرش را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﭘﺪرﺷﺎن وﻓﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﭘﺲ ﺧﻮد ،ﻣﻘﺪاری داراﯾﯽ و اﻣﻮال
ﺑﻪ ارث ﻣﯽﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن ھﺮ دو ﺧﻮاھﺮ از زﻣﺮهی »ذوی اﻟﻔﺮوض« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪانھﺎ
ﻣﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ؛ و ﯾﮏ ّ
دو ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪی ّ
ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ » َوﻻء« ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ َوﻻء زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ارث را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﯿﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ِ
ﻧﺴﺒﯽ )ﻋﺼﺒﻪ( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻮﻻی ﻋﺘﺎﻗﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻪ دورﺗﺮ از ّ
ﻣﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و » َوﻻء
ﻋﺘﺎق« ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺮاﺑﺖ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از »آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده« ﯾﺎ از »ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻻة« ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮح زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(
 -٢زﯾﺮا وﺟﻮد ﺣﻤﻞ در وﻗﺖ آزادی ،ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣زﯾﻠﻌﯽ در ﺷﺮح ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا  -در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  -ارﺑﺎب ﻣﺎدر ،ﺑﭽﻪ را آزاد ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﭘﺲ از آزادی ﻣﺎدر ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﺎدر،
ﺑﻪ ارﺑﺎب ﻣﺎدرش ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر
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س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﻏﯿﺮ ﻋﺮبھﺎ )ﻋﺠﻢھﺎ( ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰی ازدواج ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ را ﻓﺮدی
از ﻋﺮبھﺎ آزاد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؛ ﺳﭙﺲ آن ﮐﻨﯿﺰ از آن ﻓﺮد ﻏﯿﺮﻋﺮب ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ ،در
ﻓﺮزﻧﺪان آن ﮐﻨﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ َوﻻء
ِ
َ
آن
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﻻء ﻓﺮزﻧﺪان وی ،از ِ
َ
آن ﭘﺪرش
ارﺑﺎب ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻻء ﻓﺮزﻧﺪان وی ،از ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
آن وی ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ َوﻻء
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮدهاش را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط آزاد ﮐﺮد ﮐﻪ وﻻء او از ِ
آن ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺑﺮدهاش ،از ِ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و َوﻻء ﺑﺮای آزادﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺮده ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
١
اﻧﮑﺎر آن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :در » َوﻻء« ﭼﻪ ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ » َوﻻء« ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن را ﻋﺼﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ و ﻣﻘﺼﻮد از
»ﻋﺼﺒﻪ« ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻢﺷﺎن
ّ
در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﺑﻘﯿﻪی ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ
رو اﮔﺮ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﯿﺮاث،
ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد آزاد ﮐﻨﻨﺪه در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ آزاد ﺷﺪه،
ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﺑﻪ آزادﮐﻨﻨﺪهی او ﻣﯽرﺳﺪ .٢
ﺑﭽﻪ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ را ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪھﯿﻢ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﭽﻪ اﮔﺮ ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ
از ﭘﺪرش را ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ از ّ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﺎدرش اﺳﺖ) .ﺷﺮح زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ (۱۷۶/۵
ﻧﺺ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :
 -١زﯾﺮا ﺷﺮط ارﺑﺎب ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ّ
اﻟﻮﻻء ﻟﻤﻦ
اﻋﺘﻖ«؛ » َوﻻء ﻓﻘﻂ ﺣﻖ آزادﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ«) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -٢اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﺮاث در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض
آن آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،از ِ
و ﭘﺪر دو ﺣﺎﻟﺖ دارد :ﺣﺎﻟﺖ »ﻓﺮض« و ﺣﺎﻟﺖ »ﺗﻌﺼﯿﺐ«؛ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  -ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺪر  -ﻓﺮد آزاد
ﮐﻨﻨﺪه از آزاد ﺷﺪه ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﺪر )ﻧﺨﺴﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﻪ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮد( و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺗﻌﺼﯿﺐ از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
»اﻟﺠﻮھﺮة«(

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ
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)وارث آزادﮐﻨﻨﺪه( ،در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﯿﺮاث ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﻮﻻی ﻋﺘﺎﻗﻪ«
ِ
ّ
»ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ« در ردهی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ذوی اﻻرﺣﺎم« در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل» ،ﻋﺼﺒﻪ« ﺟﻤﻊ »ﻋﺎﺻﺐ« اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻃﺎﻟﺐ« و »ﻃﻠﺒﻪ«؛ و ﻋﺼﺒﻪ:
ﭘﺴﺮان ﻣﺮد و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﭘﺪری او ھﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﻘﺼﻮد از آنھﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ّ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ اﺻﺤﺎب ﻓﺮوض ،ﺑﻘﯿﻪی ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و اﮔﺮ از ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ .و اﮔﺮ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﻋﺼﺒﻪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﺤﻟﻘﻮا اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺑﻰﻘ ﻓﻬﻮ ﻻ و�
رﺟﻞ ذﻛﺮ«؛ »ﺳﮫﻢھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎل ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ ُ َ ٓ َّ َ ُ َّ َ َ ٞ
﴿ َوه َو ي ِر�ها إ ِن ل ۡم ي�ن لها َو� ۚ] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء.[۱۷۶ :
»و اﮔﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺑﻤﯿﺮد و ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮادر ﭘﺪری و ﻣﺎدری ،ﯾﺎ ﺑﺮادر ﭘﺪری،
ھﻤﻪی ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد«.
در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادری ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪی ﻋﺼﺒﻪ ھﻢ
ﺑﺮ او ﻗﯿﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ و ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ.
 .۱ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ :ﻋﺼﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن آزادی ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻮﻻء ﻟﻤﻦ اﻋﺘﻖ«؛ »وﻻء ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده را آزاد ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ«.
 .۲ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ :ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻣﺮدان وارث ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻮھﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدر.
اﻟﻒ( ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﺬات :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ِ
دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ و ﺧﻮاھﺮان ﺷﻘﯿﻘﻪ )ﭘﺪر و ﻣﺎدری( و
ب( ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ :دﺧﺘﺮان و
ِ
ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری.
ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادرش و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او ﻋﺼﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﻒ
ﺳﮫﻢ او ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ج( ﻋﺼﺒﻪی ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﻮاھﺮان ﺑﺎ دﺧﺘﺮان[.
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س :اﮔﺮ ارﺑﺎب وﻓﺎت ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و ﭼﮫﺮه در
ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب از ﭘﺲ ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎی
ّ
ﮔﺬاﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ارﺑﺎب ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ﭘﺴﺮان ارﺑﺎب ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ
ِ
١
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
س :آﯾﺎ » َوﻻء ﻋﺘﺎق« ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در ﺻﻮرتھﺎی ذﯾﻞ ،ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ » َوﻻء ﻋﺘﺎق« ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:
 .۱ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ آنھﺎ آزادش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را
آزاد ﮔﺮداﻧﺪ.
 .۲ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﺑﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ آنھﺎ ّ
 .۳ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ را ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را
ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۴ﯾﺎ وﻻء اﻓﺮادی را ﮐﻪ آزاد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ؛ و ﯾﺎ وﻻی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪهی زن آنھﺎ را آزاد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .٢
 -١زﯾﺮا َوﻻء ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺼﯿﺐ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮرت ﮐﺸﺎﻧﺪن وﻻء ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آزاد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﺮدهی زﻧﯽ ﭘﺲ از اﺟﺎزه از او ،ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﺷﺪهی ﻗﻮﻣﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ از آن زن،
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻻء ﻓﺮزﻧﺪ ،از آن ﺳﯿﺪ ﻣﺎدر او اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ،آن
ﺑﺮده را آزاد ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﺑﺮده وﻻء ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ،و زن )ﺳﯿﺪ( ﻧﯿﺰ اﯾﻦ وﻻء را
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
و ﺻﻮرت ﮐﺸﺎﻧﺪن وﻻء ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،او را آزاد ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :زﻧﯽ ﺑﺮدهای را
ﺧﺮﯾﺪه و او را آزاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،ﺑﺮدهی دﯾﮕﺮی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛
آنﮔﺎه ﺑﺮدهی دوم ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﺷﺪهی ﻗﻮﻣﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﺷﺪه ،ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻻء ﮐﻮدک از آن ﺳﯿﺪ ﻣﺎدر اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮدهی آزاد
ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺑﺮده را آزاد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮده ﭘﺲ از آزادی ،وﻻء ﮐﻮدﮐﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؛ آن
ﮔﺎه آزاد ﮐﻨﻨﺪهِی اوﻟﯽ ،وﻻء را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زن اﯾﻦ وﻻء را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ
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س :اﮔﺮ ارﺑﺎب وﻓﺎت ﮐﺮد و از ﭘﺲ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮاﺳﻪی ﭘﺴﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪهی ارﺑﺎب وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدهی آزاد
ّ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
آن ﻓﺮزﻧﺪ ارﺑﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮاﺳﻪھﺎی
ج :در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،از ِ
ّ
َ
آن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ
ﭘﺴﺮی او ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا »وﻻء« از ِ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺻﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺳﻪھﺎی ﭘﺴﺮی ،ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ » ﹶوﻻء ﻣﻮاﻻة« ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﮔﺮدد؛ و ﺑﺎ او ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻪ اﮔﺮ ُﻣﺮد از او ﻣﯿﺮاث ﺑﺒﺮد و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی او دﯾﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدد و ﺑﺎ او در ﻣﯿﺮاث و
ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪد )و ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ دﯾﻪ ﺑﺪھﯽ و اﮔﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺒﺮی؛ و آن دﯾﮕﺮی ھﻢ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻻۀ« ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه( و ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻻۀ«
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺧﻮﻧﺒﮫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ وﻓﺎت ﮐﺮد و وارﺛﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯿﺮاﺛﺶ ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن او ﻣﯽرﺳﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ّﻣﯿﺖ ،وارث داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در
آن ﺻﻮرت در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﯿﺮاث ،وارث ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢﭘﯿﻤﺎن ،در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ
وه ۡم نَ ِ َ ُ ۡ
﴿وٱ�ِين �قدت �ي�ن�م �ٔات
صيبهم] ﴾..اﻟﻨﺴﺎء.[۳۳ :
»و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﮫﺮهی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺪھﯿﺪ«.
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ رﺳﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﮐﻪ
در
ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮی
ً
و ﻣﻦ از ﺗﻮ .و آﯾﻪی ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و دوﺳﺘﺎن ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ
آﻧﺎن را »ﻣﻮاﻟﯽ ﻣﻮاﻻۀ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ّ
اﯾﻦ رﺳﻢ ﮐﮫﻦ ،در دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ و در آﻏﺎز اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﯾﻪی:
َُُْ ْ ۡ َ
ٱ� ۡر َح ِ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
ض] ﴾...اﻷﻧﻔﺎل.[۷۵ :
﴿...وأولوا
ام �عضهم أو ٰ� بِبع ٖ
»ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از دﯾﮕﺮان در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻓﻘﻂ ّ
وﺻﯿﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ
َ
َّ ٓ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ ٰٓ ۡ ٓ ُ َّ ۡ ٗ
� أو ِ�َا�ِ�م مع ُروفا] ﴾..اﻷﺣﺰاب.[۶ :
﴿...إِ� أن �فعلوا إ ِ
»ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدّ ،
وﺻﯿﺖ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ«.
وﻟﯽ در ﻧﺰد اﺣﻨﺎف ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻻۀ«
ﺑﺴﺖ ،از وی ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮدّ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض ،و ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺒﻪ و ذویاﻻرﺣﺎم.
ﭘﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ اﺣﻨﺎف ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و
وارﺛﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﻗﻮم ﻋﺮب ﻧﺒﻮد و ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ھﻢ ﻧﺒﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ دﯾﻪ ﺑﺪھﯽ و اﮔﺮ ُﻣﺮدم از ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮی .و آن دﯾﮕﺮی ھﻢ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻻۀ« ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و آن ﺷﺨﺺ ﻋﺮب از
ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض ،ﻋﺼﺒﻪ ﯾﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺨﺺ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﮐﻪ از او در ارث ذیﺣﻖﺗﺮﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ[.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ دﯾﻪ
ﺑﺪھﯽ و اﮔﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺒﺮی؛ و آن دﯾﮕﺮ ھﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ(؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از
آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ » َوﻻء ﻣﻮاﻻۀ« ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
١
ج :آری؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ از ﻃﺮف او ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ از ﻃﺮف او ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ » َوﻻء ﻣﻮاﻻۀ« را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:

٢

»ﻣﻮﻻی ﻋﺘﺎﻗﻪ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻻۀ« ﺑﺒﻨﺪد .
 -١در ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎل َوﻻء در ﺣﻀﻮر ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﻠﻌﯽ در ﺷﺮح »ﮐﻨﺰاﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺴﺦ آن
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻘﺪ در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﻃﺮف  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ  -ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺴﺦ آن ،ﺧﺎﻟﯽ از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﺑﺪان ﮐﻪ » َوﻻی ﻣﻮاﻻة« از ﺳﻪ وﺟﻪ ﺑﺎ » َوﻻی ﻋﺘﺎق« ﺗﻔﺎوت دارد:

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ
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اﻟﻒ( در » َوﻻء ﻣﻮاﻻة« ھﺮ دو ﻃﺮف از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ  -ﺑﺮﺧﻼف » َوﻻء ﻋﺘﺎق«.
ب( در » َوﻻء ﻣﻮاﻻة« ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﺾ و ﻓﺴﺦ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧﻼف » َوﻻء ﻋﺘﺎق«.
ج( در ﻣﯿﺮاث ﺑﺮدن ،ذوی اﻻرﺣﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﻮاﻟﯽ ﻣﻮاﻻة« در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در
» َوﻻء ﻋﺘﺎق« ،ذوی اﻻرﺣﺎم ﭘﺲ از »ﻣﻮاﻟﯽ ﻋﺘﺎﻗﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(

ﮐﺘﺎب اﺑﺎق

ِاﺑﺎق )ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮده از ﻧﺰد ﺧﻮاﺟﻪ(
س :ﻣﻌﻨﺎی » ِاﺑﺎق« ﭼﯿﺴﺖ؟
جِ » :اﺑﺎق« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ّ
ﺗﻤﺮد و ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
و ﺳﺮﮐﺸﯽ ،از روی ﻗﺼﺪ از ﻧﺰد ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ؛ و ﺑﺮدهی ﮔﺮﯾﺰﭘﺎ را »آﺑﻖ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهای از ﻧﺰد ارﺑﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﯾﺨﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی او را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻓﺮد ُﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺮده ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرش،
ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ِ
ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت و ﻣﺰدی ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :آری؛ ﺑﺪو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرش ،اﺟﺮت و ﻣﺰد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﺮده را
از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻪ روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﺑﻪ ﻧﺰد ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ارﺑﺎب ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪو ﭼﮫﻞ در ھﻢ ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮده را از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻧﺰد ارﺑﺎﺑﺶ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﺟﺮت و ﻣﺰدش ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﻞ درھﻢ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ّ
ﻣﺴﺘﺮدﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺮده ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو ﺳﯽ و ﻧﻪ درھﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهی ﮔﺮﯾﺰﭘﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮاﺟﻪاش
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺮده از ﻧﺰد او ﻧﯿﺰ ﻓﺮار ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﺟﺮت او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو اﺟﺮت و ﻣﺰدی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮده
از ﻧﺰد او ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮده را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮔﻮاه و ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ وی ﺑﺮده را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﮔﺮﯾﺰﭘﺎ ،در ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮔﺮو« ﺑﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺼﯽ او را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت ﻓﺮد ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ
اﺳﺖ؟ راھﻦ )ﮔﺮوﮔﺬار( ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮫﻦ )ﮔﺮوﮔﯿﺮ(؟
ج :ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت ﻣﺴﺘﺮدﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺮﺗﮫﻦ )ﮔﺮوﮔﯿﺮ( واﺟﺐ اﺳﺖ.
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ﺟﻨﺎﯾﺎت
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ﺟﻨﺎﯾﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺟﻨﺎﯾﺖ« در ﻟﻐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺿﺮر و زﯾﺎن
دﯾﮕﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮدی ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﻣﺮاد از »ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﻧﻔﺲ« :ﻗﺘﻞ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه از روی ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از روی ﻗﺼﺪ.
و ﻣﺮاد از »ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ اﻋﻀﺎء« :ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ،ﭘﺎ ،ﮔﻮش و ﮐﻮر ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ و...
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل» ،ﺟﻨﺎﯾﺎت« ﺟﻤﻊ »ﺟﻨﺎﯾﺖ« اﺳﺖ؛ و »ﺟﻨﺎﯾﺖ« :ﻣﺼﺪر و از »ﺟﻨﯽ ﯾﺠﻨﯽ
ﺟﻨﺎﯾﮥ« اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﻪی »ﺟﻨﺎﯾﺎت« ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺪر اﺳﺖ ّاﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﭼﻮن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﻋﻀﺎء واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﮔﺎھﯽ ﻋﻤﺪی اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی.
و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ ﺟﻨﺎﯾﺖ ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و
ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻀﻮ ﻧﻤﻮدن ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن او اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ِ ﻣﺤﮑﻤﻪی اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﺘﻦ ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن
و ﺑﺪون ﺣﻖ و ِ
اﻧﺴﺎن ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺪﺗﺮ و ﭘﻠﯿﺪﺗﺮ از ﮐﺸﺘﻦ
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ارزش ﺧﻮن و ﻧﻔﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٗ
َ َ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ ۡ َّ َّ َ َ َ
ۡ ۡ َ َ
ُ
� ۡم َرح ٗ
ِيماَ ٢٩و َمن َ�ف َعل �ٰل ِك ُع ۡد َ�ٰنا
ٱ� �ن ِب
﴿...و� �قتلوا أنفس� ۚم إِن
ُ ۡٗ َ َ َ ُ ۡ
َ ٗ َ َ َ َ َ َ َّ َ ً
َوظلما فس ۡوف نصل ِيهِ نار ۚ� َو�ن �ٰل ِك � ٱ� ِ �سِ�ا] ﴾٣٠اﻟﻨﺴﺎء.[۳۰-۲۹ :
»و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ و ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ،او را ﺑﺎ آﺗﺶ دوزخ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﻢ و

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ«.
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و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ
َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ٗ ُّ َ َ ٗ َ َ ٓ ُ َ َّ َ
ضب
ٱ� عل ۡيهِ َول َع َن ُهۥ
﴿ َومن َ�قتل مؤمِنا متع ّ ِمدا فج َزاؤهُۥ ج َهن ُم � ٰ ِ ٗ�ا �ِيها وغ ِ
َوأ َ َع َّد َ ُ َ َ ً َ ٗ
�ۥ عذابا ع ِظيما] ﴾٩٣اﻟﻨﺴﺎء.[۹۳ :
»و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ را از روی ﻋﻤﺪ ﺑﮑﺸﺪ ،ﮐﯿﻔﺮ او دوزخ اﺳﺖ و ﺟﺎوداﻧﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و او را از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد و ﻋﺬاب

ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای وی آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ۢ َ ۡ َ ۡ
� �ف ٍس أ ۡو ف َسا ٖد
﴿مِن أج ِل �ل ِك كتبنا � ب ِ� إِس�ءِيل �نهۥ من �تل �فس� بِغ ِ
َۡ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ك َ� َّ� َما ٓ أ َ ۡح َيا ٱ�َّ َ
اس َ� ٗ
ِيعا﴾...
ِ� ٱ�� ِض فك��ما �تل ٱ�اس �ِيعا ومن أحياها ف
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۲ :

»ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ّ
ﻣﻘﺮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺪون ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ
ﯾﺎ ﻓﺴﺎد در زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺸﺪ ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ را ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﺮ
ﮐﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﻣﺮگ رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﻪی ﻣﺮدم را زﻧﺪه ﮐﺮده

اﺳﺖ«.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :از ھﻔﺖ ﮔﻨﺎه ھﻼک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! آنھﺎ ﭼﻪ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺳﺤﺮ،
ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺧﻮردن ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ،ﺧﻮردن
رﺑﺎ ،ﻓﺮار از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ در روز ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ
و ﺑﯽﺧﺒﺮ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ،آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ از ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن« .ﺗﺮﻣﺬی.
و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪی آنھﺎ را در آﺗﺶ دوزخ
ﻣﯽاﻧﺪازد« .ﺗﺮﻣﺬی.
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن در
ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮنھﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
س :آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﻗﺘﻞ« ،ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ج :ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 .۱ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی.
ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ.
ِ .۲
 .۳ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎء.
 .۴ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻄﺎء اﺳﺖ.
 .۵ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻗﺴﺎم ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی ﻗﺘﻞ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟
ّ
ً
ج -۱ :ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی :ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی )ﻣﮑﻠﻒ( ،ﻗﺼﺪا اﻧﺴﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ را ﺑﺎ ﺳﻼح
ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺑﺰار و آﻻت ﮐﺸﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﮑﺸﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﭼﻮب ،ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺰ و آﺗﺶ.
و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ »ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ« ،ﻓﺮد ﻗﺎﺗﻞ ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و از ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ،ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل او را ﻣﻮرد
ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دھﻨﺪ .و در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﮐﻔﺎرهای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻋﻤﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
اﺑﺰار و آﻻت ﮐﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :آھﻦ و ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺗﯿﺰ ،ﯾﺎ ﭘﺮت ﻧﻤﻮدن او از ﺑﻠﻨﺪی و اﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ
در آب و آﺗﺶ و ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن و ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻓﻠﺞ ﮔﺮدﯾﺪن و از دﺳﺖ
دادن اﻋﻀﺎء و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن او ﺑﺸﻮد ،ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
و از ﻧﻈﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ،ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ّ
ﺗﻌﺮضھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن و ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ،دارای
ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ ۡ
َ
ُ َ
َ ََۡۡ َۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ۡ َ
نف َوٱ�ذن
� َوٱ�نف ب ِٱ� ِ
﴿و�تبنا علي ِهم �ِيها أن ٱ�فس ب ِٱ�ف ِس وٱلع� ب ِٱلع ِ
ۡ ُ ُ َ ّ َّ ّ ّ َ ۡ ُ َ َ ٞ
ٱ� ُروح ق ِصاص] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۵ :
ٱلس ِن و
ٱلسن ب ِ ِ
ب ِٱ�ذ ِن و ِ
»و در ﺗﻮرات ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎن و ﭼﺸﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺸﻢ ،ﺑﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽ ،و ﮔﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮش ،و دﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﺪان ،و زﺧﻢھﺎ

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دارای ﻗﺼﺎصاﻧﺪ«.
و در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪّ ،
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ را ﻗﺼﺎص ﮐﺮده ﯾﺎ او را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ
ﻗﺮار داده و دﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ
� ُم ۡٱلق َص ُ
اص ِ� ۡٱل َق ۡت َ� � ۡ ُ
ٱ� ُّر ب ۡ ُ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا كتِب علي
ٱ� ّ ِر َوٱل َع ۡب ُد
ِ
ِ
َ
َ
َۡۡ َ ُۡ َ ُۡ
َٓ
� َ ُ�ۥ م ِۡن أخِيهِ َ ۡ َ ّ ُ ۡ ۡ
ن� � َ� َم ۡن ُع ِ َ
ن� ب ِٱ� َ ٰ
ب ِٱلعب ِد وٱ� ٰ
وف َوأدا ٌء
�ء ٞفٱ� َِباع ۢ ب ِٱل َمع ُر ِ

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت
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َ َ ََ
ۡ َ ٰ َ ٰ َ َ ۡ َ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ٞ
ۡ
َۡ
ٱ� َت َد ٰ
ى َ� ۡع َد �ٰل ِك فل ُهۥ
�ة ۗ � َم ِن
ن �ل ِك �فِيف مِن ر�ِ�م ور
إِ�هِ �ِإِح� ٖ �
َ َ ٌ َ
عذ
اب أ ِ� ٞم] ﴾١٧٨اﻟﺒﻘﺮة.[۱۷۸ :
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! درﺑﺎرهی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ،ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ .آزاد در ﺑﺮاﺑﺮ

آزاد؛ ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮده؛ زن در ﺑﺮاﺑﺮ زن؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ از ﻧﺎﺣﯿﻪی
ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری ﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ و رﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ و

ﺧﻮﺷﻨﻮدی از دﯾﻪ ،ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و از ﻗﺎﺗﻞ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،او را ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ را از ﻗﺎﺗﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ او را ﻗﺼﺎص ﮐﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری.
و اﯾﻦ دﯾﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﺎص
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ دﯾﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار دﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﻋﻤﺪا ﮐﺸﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﻗﺮار
داده ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و دﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ّ
ﺳﯽ ﺷﺘﺮ »ﺣﻘﻪ« )ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ( و ﺳﯽ »ﺟﺬﻋﻪ« )ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ( و ﭼﮫﻞ »ﺧﻠﻔﻪ« )ﺷﺘﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ( ،و ﺑﺮ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ اﺳﺖ« .ﺗﺮﻣﺬی.
و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎل ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
﴿َ ...وأَن َ� ۡع ُف ٓوا ْ أَ ۡق َر ُب ل َّ
ِلت ۡق َو ٰ
ى] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة.[۲۳۷ :
»و اﮔﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ،ﺗﻨﮫﺎ ّ
ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
ﺑﻨﺪهاش را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ« .ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی[
 -۲ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻗﺘﻞ » ِﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« :ﺑﻪ ﻗﺘﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺼﺪ زدن ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻼح اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻼح؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺎ
ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭼﻮب ﺑﺰرگ ﮐﺴﯽ را زد ،آن ﻧﯿﺰ »ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ دو

٢٢٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻗﺘﻞ »ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ﺑﻪ ﻗﺘﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺼﺪ زدن ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ
ً
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ »ﻗﺘﻞ ِﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ،ﻗﺎﺗﻞ ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و از دﯾﺪﮔﺎه ھﺮ ﺳﻪ اﻣﺎم،
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﻗﺘﻞ »ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ،ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ّ
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ )ﻋﺎﻗﻠﻪ( واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »دﯾﻪی ﻣﻐﻠﻈﻪ« ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﻪ
ِ
ّ
زودی ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت »ﻋﺎﻗﻠﻪ«» ،دﯾﻪی ﻣﻐﻠﻈﻪ« و ...آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ.
]در ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ِﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ،ﮐﻔﺎره ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ و دﯾﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َّ
َ َ ٗ ََ َََ ُۡ ً َ َ ٗ ََ ۡ ُ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
�ر َر� َب ٖة
﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ٍِن أن َ�ق ُتل ُمؤم ًِنا إِ� خ�ٔا ۚ ومن �تل مؤمِنا خ�ٔا �تح ِر
َّ ٓ َ
ُ ْ َ َ َ
ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ٌ َ َّ َ ُّ ٞ
َ َ َّ ُ ُ
� أهلِهِۦٓ إِ� أن يَ َّص َّدق ۚوا فإِن �ن مِن ق ۡو ٍ� ع ُد ّوٖ ل� ۡم َوه َو
مؤمِنةٖ ودِية مسلمة إ ِ
َ ۡ َۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّ َٰ ٞ َ َ ٞ
ُۡ َ ُ ۡ ََ ٞ
َ َ
ۡ
�ر َر� َبةٖ ُّمؤم َِنةٖ� �ن �ن مِن قو� بين�م و�ينهم مِي�ق فدِية
مؤمِن �تح ِر
َ
ُّ َ َّ َ ٌ َ ٰٓ ۡ
َ َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ
�
مسلمة إ ِ
�د ف ِصيام شهر� ِن متتابِع ِ
� أهلِهِۦ و� ِر�ر ر�بةٖ مؤمِن ٖة� �من لم ِ
َّ
َ َٗ ّ
ٱ� َعل ً َ ٗ
ٱ�ِ َو َ� َن َّ ُ
ِيما حكِيما] ﴾٩٢اﻟﻨﺴﺎء.[۹۲ :
ت ۡو�ة م َِن ۗ
»ھﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮی را ﺑﮑﺸﺪ ﻣﮕﺮ از روی ﺧﻄﺎ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺸﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ را آزاد ﮐﻨﺪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن
ّ
ﻣﻘﺘﻮل ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن درﮔﺬرﻧﺪ .اﮔﺮ ھﻢ ﻣﻘﺘﻮل ،ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻮد ،آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ دﯾﻪی
اوﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﻘﺘﻮل ،از زﻣﺮهی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﻘﺘﻮل و آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ دﯾﻪ او اﺳﺖ.
اﮔﺮ ھﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺗﻞ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ
روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪی ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آ ﮔﺎه و ﺣﮑﯿﻢ

اﺳﺖ«[.
 -۳ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ :ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﺧﻄﺎ در ﻗﺼﺪ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آن ﮐﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ
ً
اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار دھﺪ ،و ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ وی ﻧﺨﺠﯿﺮ را ھﺪف ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داده و او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ب( ﺧﻄﺎ در ﻓﻌﻞ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻧﺨﺠﯿﺮی را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار دھﺪ ،وﻟﯽ ﺗﯿﺮش ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و او را ﺑﮑﺸﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت

٢٢٥

ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ )ﻋﺎﻗﻠﻪ( واﺟﺐ
و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ »ﺧﻄﺎ« ،ﮐﻔﺎره ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ و دﯾﻪ ﺑﺮ
ِ
١
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻄﺎء ،ﮔﻨﮫﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﺑﺮ روی ﮐﺴﯽ
 -۴ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻄﺎء اﺳﺖ :ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ِ
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث و ﻗﺘﻞ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ
ﺧﻄﺎ اﺳﺖ.
 -۵ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ :ﻗﺘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در راه ،ﭼﺎھﯽ را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل :ﺳﻨﮕﯽ را در ﺟﺎﯾﯽ  -ﮐﻪ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﻧﯿﺴﺖ  -ﺑﮕﺬارد؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺴﯽ )ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﭼﺎه ﯾﺎ ﺳﻨﮓ( از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻔﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ .٢
اﺣﮑﺎم ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﻧﻔﺲ

س» :ﻗﺼﺎص« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻗﺼﺎص« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪه را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ )ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻦ؛ ﻗﺼﺎص :ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻨﺪهی ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻦ(؛ و زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﻣﻘﺘﻮل ،ﺑﯽﮔﻨﺎه و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ از
روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص آزاد در ﺑﺮاﺑﺮ آزاد ،و آزاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮده ،و ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ آزاد و ﺑﺮده
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮده ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :آزاد در ﺑﺮاﺑﺮ آزاد ،آزاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮده  ،١ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ آزاد و ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮده
ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد] .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻄﺎ ،در ھﺮ دو ﺻﻮرت )ﺧﻄﺎ در ﻗﺼﺪ و ﺧﻄﺎ در ﻓﻌﻞ( ﮔﻨﮫﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از ﻧﻔﯽ ﮔﻨﺎه» ،ﮔﻨﺎه ﻗﺘﻞ« اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ،ﮔﻨﮫﮑﺎر
ّ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا او ﻋﺰﯾﻤﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮده و در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺧﻮﯾﺶ دﻗﺖ زﯾﺎد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .و ﮐﻔﺎره ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﻣﺸﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﭼﻮن در آن ﮔﻨﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﺟﮫﺖ از
ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﻣﯿﺮاث ﻧﯿﺰ ﺑﺪان) ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه( ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -٢و ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ،از ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ھﺪاﯾﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ(..
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ
� ُم ۡٱلق َص ُ
اص ِ� ۡٱل َق ۡت َ� � ۡ ُ
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عذاب أ ِ� ٞم] ﴾١٧٨اﻟﺒﻘﺮة.[۱۷۸ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! درﺑﺎرهی ﮐﺸﺘﮕﺎن ،ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ؛

آزاد در ﺑﺮاﺑﺮ آزاد ،و ﺑﺮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮده ،و زن در ﺑﺮاﺑﺮ زن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از
ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﯽ ﺷﺪ )و ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ،ﮐﺸﻨﺪه را ﺑﺨﺸﯿﺪ،
و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﺳﻮی ﻋﻔﻮﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری ﺷﻮد
و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﺸﻮد؛ و از ﺳﻮی ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺎ
ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ از ﻗﺎﺗﻞ و اﮐﺘﻔﺎء ﺑﻪ دﯾﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ و رﺣﻤﺘﯽ
اﺳﺖ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی از دﯾﻪ ،ﺗﺠﺎوز

ﮐﻨﺪ و از ﻗﺎﺗﻞ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،او را ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«[
س :ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ذﻣﯽ و ُﻣﺴﺘﺄﻣﻦ )ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎن
ﮐﺮده( ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﺴﻤﻼن در ﺑﺮاﺑﺮ ّ
ذﻣﯽ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ُﻣﺴﺘﺄﻣﻦ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ّ
ذﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ّ
 .۱ﻣﻘﺘﻮل ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺎﮐﺎری و ارﺗﺪاد و
ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺘﻮل از ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺷﺮﻋﯽ و ﻓﺘﻮای ﻣﺠﻤﻊ دﯾﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و
ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ او ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺼﺎص
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ّ
 .۲ﻗﺎﺗﻞ ،ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ دﯾﻮاﻧﻪ و ﺑﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

١
ارﺑﺎب ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
آن ِ
 -ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ،از ِ

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت
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 .۳ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﭘﺪرﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﭘﺪر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد «.ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ
و اﺑﻮداود.
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪی ﭘﺪری و ﻣﺎدری  -ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر  -ﻣﺎﻧﻊ از
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ.
و اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ را دارﻧﺪ:
 .۱ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ،ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ و ﮐﻮدک
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺗﻞ در زﻧﺪان  -ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ  -در ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﭘﺲ از آن در ﻣﻮرد
ﻗﺼﺎص ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﯾﺎ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ او ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .۲اوﻟﯿﺎء ﻣﻘﺘﻮل در ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
آنھﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ّاﻣﺎ ﺑﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺳﮫﻢ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و
زن ِ
 .۳ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺼﺎص ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ِ
ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﮐﻮدک از ﺷﯿﺮ او ،ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ،و در ﻗﺼﺎص زﺧﻢ ،زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮدن
ﺟﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از زﺧﻤﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺮده ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .۴اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ از ﺗﺠﺎوز
از ﺣﺪود و اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﻗﺘﻞھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺑﯿﺎﯾﺪ.
 .۵ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آﻟﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎن دادن او
ﺑﺸﻮد ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
و ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻮرد زﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
 .۱اﻋﺘﺮاف :اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدی ﯾﮫﻮدی ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﮓ
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻓﻼﻧﯽ؟
ﻓﻼﻧﯽ؟ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮫﻮدی ﺑﺮده ﺷﺪ؛ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮش اﺷﺎره ﮐﺮد .ﯾﮫﻮدی را
آوردﻧﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻗﺼﺎص دﺳﺘﻮر داد و ﺳﺮش را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ در
ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ «.ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 .۲ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ﻋﺎدل:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر در ﺧﯿﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اوﻟﯿﺎء او ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ دو ﺷﺎھﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ
دوﺳﺘﺘﺎن ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ! در آن ﺟﺎ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد و
ھﻤﻪی آنھﺎ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮأت اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ از اﯾﻦ را ھﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﺎن دھﯿﺪ.
وﻟﯽ آﻧﺎن از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻮدش ﺧﻮن ﺑﮫﺎی
ﻣﻘﺘﻮل را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد« .اﺑﻮداود.
و ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ّ
»ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺣﮑﺎم اﺳﺖ و ﺑﺮ آنھﺎ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
را ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺼﺎص دﻋﻮت ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاھﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺎص را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺼﺎص و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ ﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻋﻤﺪی و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع واﺟﺐ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﻗﺮار دھﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ھﺮ ﭼﻪ ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد ،اﻋﻢ از ﮐﺸﺘﻦ ،ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﯾﺎ دﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و ﺑﺮای ّ
وﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ
ّ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﮑﺎری
و ھﺮج و ﻣﺮج را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ّ
وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزهی ﺣﺎﮐﻢ ،ﻗﺎﺗﻞ را ﮐﺸﺖ ،ﺗﻌﺰﯾﺮ
ﻣﯽﺷﻮد[.
س :ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ زن ،زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮد ،ﻓﺮد ﺑﺰرگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮدﺳﺎل،
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎنھﺎی ﮐﻮر ،ﻧﺎﺗﻮان و زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ،دﯾﻮاﻧﻪ و
ﻧﺎﻗﺺاﻻﻋﻀﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ،ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َّ ۡ
ۡ َ
ۡ ُ َ
َ ََۡۡ َۡۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َّ َّ ۡ َ
نف َوٱ�ذن
� َوٱ�نف ب ِٱ� ِ
﴿و�تبنا علي ِهم �ِيها أن ٱ�فس ب ِٱ�ف ِس وٱلع� ب ِٱلع ِ
ۡ ُ ُ َ ّ َّ ّ ّ َ ۡ ُ َ َ ٞ
ٱ� ُروح ق ِصاص] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۵ :
ٱلس ِن و
ٱلسن ب ِ ِ
ب ِٱ�ذ ِن و ِ

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت

٢٢٩

»و در ﺗﻮرات ،ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﭼﺸﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﮐﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺮاﺣﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺎص
دارد )و ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺪان اﻧﺪازه و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﻮال زﺧﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ وارد ﮐﺮده

اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ آن ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد و ﺧﻮف ﺟﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ(«.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی) ،از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ (،ﻗﺼﺎص از ﭘﺪرش را ﺑﻪ ارث ﺑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺼﺎص را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺪرش را ﺑﮑﺸﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﺪری ،ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ از روی ﻋﻤﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ از
آنھﺎ ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﻋﻤﺪ ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ،ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی
ﭘﺪری آﻧﺎن )ﻋﺎﻗﻠﻪ( واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن
ِ
س :اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﺼﺎص ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد.
س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ،از ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ در ﻣﻮرد
ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻘﯿﻪی اوﻟﯿﺎی
ﻣﻘﺘﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ھﺮ دو ﺻﻮرت ،ﻗﺼﺎص ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺳﺎﺋﺮ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل در دﯾﻪ و
ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﺳﮫﻢ دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از دﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ،در ﻣﻮرد ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
و ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و .(..ﺑﺎ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﮑﻨﺪ و از ﺳﻮی او ﺑﻪ آنھﺎ ،در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و در آن ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻧﮑﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
اوﻟﯿﺎء ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ و او را در ﻣﻀﯿﻘﻪ
و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

َ
َ َ ۡ ُ َُ ۡ َ
َ ۡ ُ َّ َ ٞ
اع ۢ بٱل ۡ َم ۡع ُرو ِف َوأ َدا ٓ ٌء إ ِ َ ۡ
�هِ �ِإ ِ ۡح َ ٰ
﴿�من ع ِ َ
� ٖن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة:
� �ۥ مِن أخِيهِ �ء فٱ�ِب ِ
.[۱۷۸
»ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ )از ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ( از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﯽ ﺷﺪ )و ﯾﮑﯽ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ،ﮐﺸﻨﺪه را ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﮔﺮدﯾﺪ ،از
ﺳﻮی ﻋﻔﻮﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری ﺷﻮد و )ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﺸﻮد ،و از ﺳﻮی
ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل( ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد )و در آن ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و

ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ(«.
]در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎدآوری ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ،ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎوره ،از ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ،ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ،
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﻗﺼﺎص او ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .۲ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﺗﻞ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص و ﻗﺘﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ.
 .۳ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺘﻮل
ﺟﻨﯿﻦ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ  -آزاد ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎن  ، -و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﻣﺎه روزه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و اوﻟﯿﺎی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﺣﺎﺿﺮ )و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺎص( ﺷﺪﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنھﺎ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻟﯿﺎی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ﺟﺰ
ِ
ّ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺎص از ﻗﺎﺗﻞ ،ﺣﻘﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﺎی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ )و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺎص ﮔﺮدﯾﺪ( و ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ او ﻗﺼﺎص ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﻖ دﯾﮕﺮ اوﻟﯿﺎء ،ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺻﺎدر
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
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ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
ھﻤﻪی آنھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺴﯿﺐ س رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﺮوھﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی را ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ؛ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اھﻞ
ﺻﻨﻌﺎء ،در اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﻪی آنھﺎ را ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ« .ﺑﯿﮫﻘﯽ[.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ،ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻗﺼﺎص وﻓﺎت ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎﻟﺶ واﺟﺐ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهای ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ او اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ او اﺟﺮای ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی  -از روی ﻗﺼﺪ  -ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داد و ﺗﯿﺮش ،ھﻢ
ﺑﻪ او و ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ در آن
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻘﺘﻮل ّاول  -ﮐﻪ از روی ﻗﺼﺪ ﺑﺪو ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺷﺪه -
ج :در آن ﺻﻮرت ،ﻗﺎﺗﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ
ِ
ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﻣﻮرد ﻣﻘﺘﻮل ّ
ﺑﺴﺘﮕﺎن
دوم ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎی او ،ﺑﺮ
ِ
ِ
ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ )ﻋﺎﻗﻠﻪ( واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهاش را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ھﻤﺎن ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ )ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ( ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص او را ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،وارﺛﯽ ﺟﺰ ارﺑﺎﺑﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ،ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﭙﺮدازد؛ در آن ﺻﻮرت ارﺑﺎﺑﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺼﺎص او را از ﻗﺎﺗﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﭘﺲ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻼوه از ارﺑﺎب وارﺛﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،در آن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺎص ،از ِآن ارﺑﺎب ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ وارﺛﺎن ﺑﺎ ارﺑﺎب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .١
 -١زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ )ﻗﺼﺎص( ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ )ارﺑﺎب ﯾﺎ وارﺛﺎن؟(؛
زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺮده در ﺣﺎل ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﻤﯿﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﻖ )ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺎص( ﺑﺎ ارﺑﺎب اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهاش را در ﻧﺰد ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺖ؛ و اﯾﻦ ﺑﺮدهی ﺑﻪ ﮔﺮو
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ھﻢ راھﻦ )ﮔﺮوﮔﺬار( و ھﻢ
ﻣﺮﺗﮫﻦ )ﮔﺮوﮔﯿﺮ( ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﮔﺮدﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دﯾﮕﺮی را از روی ﻗﺼﺪ زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ زﺧﻤﺶ ،اﯾﻦ ﻗﺪر در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ )ﺑﺮ اﺛﺮ آن( وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ؟ )ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ ﻗﺼﺎص ﺑﺎ ﭼﻪ
وﺳﯿﻠﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد(؟
ج :ﻗﺼﺎص ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .اﺻﻞ ،در ﻗﺼﺎص اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل را ﮐﺸﺘﻪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺑﺮاﺑﺮی ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََۡ ٰ ََ ُ َ ۡ ْ ََ
َ
ۡ َ ۡ َ َ ٰ َ َۡ ُ
ى علي� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة:
ى عل ۡي� ۡم فٱ� َت ُدوا عل ۡيهِ ب ِ ِمث ِل ما ٱ�تد
﴿� َم ِن ٱ�تد
.[۱۹۴

ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ او ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنّ ،
»ھﺮ ﮐﻪ راه ّ
ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز

ﮐﻨﯿﺪ«.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ َ َُۡ ََ ُ ْ ۡ َ ُ ُۡ
﴿�ن ��بت ۡم �عاق ِبوا ب ِ ِمث ِل ما عوق ِبتم بِهِ] ﴾...اﻟﻨﺤﻞ.[۱۲۶ :
»ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﯿﻔﺮ دھﯿﺪ ﮐﻪ
درﺑﺎرهی ﺷﻤﺎ روا ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺎل آزادی ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﻖ )ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺎص( ﺑﺎ وارث اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ھﺪاﯾﻪ(.
و در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و وارﺛﯽ ﺟﺰ ارﺑﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﭘﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در آن
ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ و ّ
ﺳﯿﺪ ﻗﺼﺎص او را ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺘﻢ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ھﺪاﯾﻪ« و »اﻟﺠﻮھﺮة«(

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت
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و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺮ ﯾﮫﻮدی را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﺳﺮ زﻧﯽ را ﺑﺎ
ﺳﻨﮓ در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آﻟﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎن
دادن او ﺑﺸﻮد ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد[.
ﻗﺼﺎص اﻋﻀﺎی ﺑﺪن

س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ »ﻗﺼﺎص اﻋﻀﺎی ﺑﺪن« ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
 .۱اﮔﺮ ﻓﺮدی دﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ را از ﻣﻔﺼﻞ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﻧﺞ و ﻣﭻ( ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،در آن
ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭘﺎ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﯽ
ِ
ﺑﯿﻨﯽ ،ﯾﺎ ﮔﻮش ﮐﺴﯽ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﺎن اﻋﻀﺎی ﻗﻄﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .۲اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داد و آن را از ﺟﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ؛ در
آن ﻗﺼﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد(؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺶ در ﻣﺤﻞ
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص وﺟﻮد دارد .و
ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ
ﻗﺼﺎص آن ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻨﻪ را داغ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ روی
ِ
َ
ﭘﻨﺒﻪی ﺗﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﯿﻨﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
١
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
 .۳اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دﻧﺪان ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت از او ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ھﯿﭻ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دﻧﺪان ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ )ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻪ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد(.
 .۴در زﺧﻢھﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در آنھﺎ »ﻣﻤﺎﺛﻠﺖ« )ﺗﺸﺎﺑﻪ و
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ( ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﺎص زﺧﻢھﺎی ﻋﻤﺪی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﻗﺼﺎص ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ زﺧﻢ ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﻣﺴﺎوی ﺷﻮد

 -١اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﻓﻘﮫﯽ در زﻣﺎنھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآوردﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺮوزه از دﯾﺪﮔﺎه ّ
اﻃﺒﺎء
ﺻﻮرتھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪانھﺎ  -ﺑﯽآن ﮐﻪ از
ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ،ﺗﺠﺎوز ﮔﺮدد  -ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در آنھﺎ روﻧﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ِ
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ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﻋﻀﺎء ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز از ّ
ﺣﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد(.
ََ
در ﻗﻄﻊ زﺑﺎن و آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ) ١ذﮐﺮ( ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ،از »ﺣﺸﻔﻪ« )ﮔﺮدی ﺳﺮ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ( ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ ،در ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﺘﺮ از
ﻧﻔﺲ ،در ﻣﯿﺎن آزاد و ﺑﺮده و در ﻣﯿﺎن ﺑﺮده و ﺑﺮده ،ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻗﺼﺎص اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دﺳﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را از ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺶ ﺑﮫﺒﻮد
٢
ﯾﺎﻓﺖ و اﻟﺘﯿﺎم ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ وارد ﮐﺮد و او را زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ؛
)ﺿﺮﺑﻪی ﺟﺎﺋﻔﻪ .و »ﺟﺎﺋﻔﻪ« :ھﺮ ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺷﮑﻢ،

 -١اﯾﻦ ﮐﻪ در »ﻗﻄﻊ زﺑﺎن ،ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد« ،در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ
از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﻞ« ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺼﺎص وﺟﻮد دارد.
و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻗﻄﻊ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ،ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد«؛ زﯾﺮا آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﻣﺮد دارای ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ھﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی در آن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،در آن ﻗﺼﺎص واﺟﺐ اﺳﺖ .و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ از »ﺣﺸﻔﻪ« ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﺼﻞ  -ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،در
آن ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺪار ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
 -٢زﯾﺮا در آن ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺪ ،اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ؛ )و
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﻋﺪ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ (،در اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ِ
ﺳﺎﻋﺪ ﻓﺮد ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺸﮑﻨﺪ ﮐﻪ او ﺳﺎﻋﺪ دﯾﮕﺮی را
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ
ِ
ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﺎق را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﺮﺑﻪی
ﺟﺎﺋﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا در آن ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو دﯾﻪ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد) .و »ﺟﺎﺋﻔﻪ« :ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﮑﻢ ،ﭘﺸﺖ،
ﺳﯿﻨﻪ ،ﺣﻠﻖ و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻓﺮو رود؛ و ﺑﺎ آن ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد() .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت
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ﺳﯿﻨﻪ ،ﺣﻠﻖ و ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﺳﺪ( .ﺳﭙﺲ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎﺻﯽ در آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻓﺮد ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد و دﺳﺖ ﻓﺮد ﻗﻄﻊﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﺞ ﺑﻮد؛
 .۱۰اﮔﺮ دﺳﺖ ِ
و ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻓﺮد ﻗﻄﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﮐﻪ
دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮرﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺎن دﺳﺖ
ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺮد ﻗﻄﻊﮐﻨﻨﺪه را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛  -و دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ از آن،
ﻣﻌﯿﻮب و ِ
ّ
ﺣﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻗﻄﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارد  -و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎءرا ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
 .۱۱اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺳﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮد؛ وآن زﺧﻢ ،دو ﻃﺮف ﺳﺮ او را
درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن زﺧﻢ ،دو ﻃﺮف ﺳﺮ ﻓﺮد
زﺧﻢﮐﻨﻨﺪه را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮش زﺧﻤﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی زﺧﻤﺶ،
ﻓﺮد زﺧﻢﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع
ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮد و از ھﺮ ﻃﺮف ،ﺳﺮ ِ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮد] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل،
»ﺷﺠﺎع« :ﺑﻪ زﺧﻢھﺎ و ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت وارد ﮔﺮدد و
ﻋﻠﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ده ﻧﻮع از آنھﺎ را ﮐﻪ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﭘﻨﺞ ﻧﻮع را
ﺷﺎرع ّﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،و ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف ﺷﺎرع ،ﻣﻘﺪار دﯾﻪی آنھﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ ﭘﻨﺞ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺷﺎرع ،ﻣﻘﺪار دﯾﻪی آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ُ
ﻮﺿﺤﮥ :زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﻪی
• ﻣ ِ
آن ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ.

• ھﺎﺷﻤﮥ :زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ وﺧﻮرد ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮانھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﻪی اﯾﻦ ﻧﻮع زﺧﻢ ھﺎ ،ده ﺷﺘﺮ اﺳﺖ.
• ﻣﻨﻘﻠﮥ :ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ،آن را از
ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ دﯾﻪی آن ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺘﺮ اﺳﺖ.
• ﻣﺄﻣﻮﻣﮥ :ﺑﻪ زﺧﻤﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮده و ﻏﺸﺎء
اﻃﺮف ﻣﻐﺰ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و دﯾﻪی آن ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
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• داﻣﻐﮥ :زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮده و ﻏﺸﺎء اﻃﺮاف ﻣﻐﺰ را ﭘﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و دﯾﻪی آن
ھﻤﺎن ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ّ
اﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دﯾﻪی آنھﺎ از ﻃﺮف ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺣﺎرﺻﮥ :زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ آن را ﭘﺎره ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
• داﻣﯿﮥ :زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﭘﺎره و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮنرﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﺎﺿﻐﮥ :ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻘﺪاری ازﮔﻮﺷﺖ زﯾﺮ آن را ﭘﺎره
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺘﻼﺣﻤﮥ :زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﺿﻌﮥ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن را ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ِﺳﻤﺤﺎق :زﺧﻤﯽ را ﺳﻤﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدهی ﻧﺎزک روی ﭘﻮﺳﺖ رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻧﻮع زﺧﻢ
در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ
»ﻣﻮﺿﺤﮥ«  -زﺧﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ دﯾﻪی آن ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ -
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ زﺧﻢھﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺪار آن را ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺮع ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﺪ[.
 .۱اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ،دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از
ّ
آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻧﻔﺲ را
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 .۲اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،دﺳﺖ راﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ آن دو ﻧﻔﺮ )در
دادﮔﺎه و ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺷﺮﻋﯽ( ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از
او ﻧﺼﻒ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻧﻔﺲ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ )در دادﮔﺎه و ﻣﺤﮑﻤﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ( ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪ و دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﺮد ّ
دوﻣﯽ )ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه
ّ
ﺑﻮد( .ﻧﺼﻒ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻧﻔﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۳در ﻗﺼﺎص ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ» ،ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ،وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﺎ ﻋﻤﺪ
وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﻄﺎ.
]در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ،زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت
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ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺎص در ﻧﻔﺲ ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،درﮐﻤﺘﺮ از آن ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ ۡ
َ
ُ َ
َ ََۡۡ َۡۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َّ َّ ۡ َ
نف َوٱ�ذن
� َوٱ�نف ب ِٱ� ِ
﴿و�تبنا علي ِهم �ِيها أن ٱ�فس ب ِٱ�ف ِس وٱلع� ب ِٱلع ِ
ۡ ُ ُ َ ّ َّ ّ ّ َ ۡ ُ َ َ ٞ
ٱ� ُروح ق ِصاص] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۵ :
ٱلس ِن و
ٱلسن ب ِ ِ
ب ِٱ�ذ ِن و ِ
»ودر ﺗﻮرات ﺑﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﯿﻨﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ
دﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺮاﺣﺖھﺎ و زﺧﻢھﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺎص دارد )و ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺪان اﻧﺪازه
و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﻮال زﺧﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺜﻞ آن ﺟﺮاﺣﺎت

ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد و ﺧﻮف ﺟﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ(«.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ّاﻣﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪّ :
رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﻧﻀﺮﺑﻦ اﻧﺲ،
دﻧﺪان ﭘﯿﺸﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺰی را ﺷﮑﺴﺖ؛ ﺑﺴﺘﮕﺎن رﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻗﺒﻮل ﺧﺴﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ
وﻟﯽ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ وﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص ﺷﻮد .ﺑﺮادر رﺑﯿﻊ ،اﻧﺲ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ آﻣﺪ
و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا! آﯾﺎ دﻧﺪانھﺎی رﺑﯿﻊ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺪانھﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ای

اﻧﺲ! ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،ﻗﺼﺎص اﺳﺖ .آن ﻗﻮم رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ و رﺑﯿﻊ را ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪﺷﺎن را ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ .ﺑﺨﺎری
و ﺑﺮای ﻗﺼﺎص ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ:
ّ
 .۱ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدن ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر.
 .۲ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ؛ ﭼﻮن ﺧﻄﺎ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ را ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
َ
ﭘﺲ ﻗﺼﺎص ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﺟﺐ ﮐﻨﺪ.
 .۳ﺧﻮن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺟﺎﻧﯽ وآﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا از ﭘﺪری ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 .۴ﻗﺼﺎص زﺧﻢھﺎی ﻋﻤﺪی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ زﺧﻢ ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﺴﺎوی ﺷﻮد ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ
ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺑﺮاﺑﺮی در اﻋﻀﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز از ّ
ﺣﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻪ واﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ از راه ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺳﻨﮓ ...ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن او ﺑﺸﻮد.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺎرب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و
ﻣﺎدر ﺑﺰرگ او ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮرد ّ
ﺗﻌﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهی دادﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﺤﮑﻤﻪی
ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺮﺗﺪ و ...ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎرب ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺼﺪوم
واردﮐﺮده ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد
و...
و ﺷﺮاﺋﻂ ﻗﺼﺎص ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱از زﯾﺎدهروی در ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات ﺿﺎرب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۲ﻗﺼﺎص و ﻣﺠﺎزات ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﻪی ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳ﻋﻀﻮی ﮐﻪ از ﺿﺎرب ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﺳﻢ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﻠﻒ
ﺷﺪهی ﻣﺼﺪوم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :دﺳﺖ راﺳﺖ ﺿﺎرب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ
ﻣﻀﺮوب ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 .۴ھﺮ دو ﻋﻀﻮ ﺿﺎرب و ﻣﻀﺮوب از ﻧﻈﺮ ّ
ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ھﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل :دﺳﺖ ﻓﻠﺞ ﺿﺎرب ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻀﺮوب ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﭼﺸﻢ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی او ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎی ﻣﺼﺪوم ،ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 .۵اﮔﺮ زﺧﻢ وارد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺼﺪوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ او ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ
اﺳﺘﺨﻮان او ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ﻗﺼﺎص ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺎرب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﯾﻪی وﯾﮋهی آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﻪی آنھﺎ ﻗﺼﺎص
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻤﻪی آنھﺎ در ﻗﻄﻊ ﭘﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻔﻮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺎی ھﻤﻪی آنھﺎ ﻗﻄﻊ
ﮔﺮدد؛ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﯾﻤﻨﯽ؟ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ھﻤﻪی اھﻞ ﺻﻨﻌﺎء ھﻢ در ﮐﺸﺘﻦ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ھﻤﻪی آنھﺎ را ﻗﺼﺎص ﻣﯽﻧﻤﻮدم «.ﻣﻮﻃﺄی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ .و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﮐﺘﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت

٢٣٩

ﺳﺮاﯾﺖ زﺧﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺪن ﻣﺼﺪوم ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺿﺎرب اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﺧﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺮدن ﯾﺎ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن او ﺑﺸﻮد  -اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد  -ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺎرﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و زﺧﻢ او ﺑﮫﺒﻮدی
ّ
ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮔﺶ ﺷﺪ - ،ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد
 ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺼﺎص از ّﺣﺪ و ﺣﺪود آن ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آﻟﺖ ﻗﺼﺎص
ُ
ﻣﺴﻤﻮم و ﮐﻨﺪ و . . . . . . .ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ زﺧﻢ ﻣﻀﺮوب ﺑﮫﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺿﺎرب ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﺧﻢ او ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺪن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻓﻠﺞ ﮔﺮدﯾﺪن او ﺑﺸﻮد[.

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ

دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی وﺷﺮﻋﯽ »دﯾﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :دﯾﮥ« ﻣﺼﺪر و ﺑﺮ وزن »ﻋﺪۀ« و از »ودی ﯾﺪی ودﯾﺎ ًودﯾﮥ ﻓﮫﻮواد« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ
»ﻓﺎء« ﮐﻠﻤﻪ  ١از آن ﺣﺬف ﺷﺪاﺳﺖ.
و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم» ،دﯾﻪ« ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از روی ﺧﻄﺎ ،ﯾﺎ از روی » ِﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ﺑﮑﺸﺪ؛ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮی را ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻗﻄﻊ و زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮدن اﻋﻀﺎء« ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد،
»ارش« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل »دﯾﻪ« ﯾﺎ »ﺧﻮنﺑﮫﺎء« :ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ دﯾﻪ :ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ
ّ
وﻟﯽ او داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻢ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺼﺎص را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد وھﻢ ﻏﯿﺮ آن را.
ﺑﻪ دﯾﻪ» ،ﻋﻘﻞ« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﮐﺸﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺷﺘﺮی را ﺑﻪ
اﻧﺪازهی دﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ » ِﻋﻘﺎل« )رﯾﺴﻤﺎن( آﻧﺎن را در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪی اوﻟﯿﺎی
ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ج  ،دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﻣﺸﺮوع و ﻣﺒﺎح و ّﺣﻖ

ّ
ﮐﺮاھﯿﺖ ھﻢ ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
روای اوﻟﯿﺎء ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ۡ ُ َ ُ ۡ ً َّ َ َ ٗ َ َ َ َ َ ُ ۡ ً َ َ ٗ َ َ ۡ ُ َ
َ َ ۡ
�ر َر� َب ٖة
﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ٍِن أن �قتل مؤمِنا إِ� خ�ٔا ۚ ومن �تل مؤمِنا خ�ٔا �تح ِر
ُّ ۡ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ٓ َّ ٓ ۡ َ ٰٓ َ ٌ َ َّ َ ُّ ٞ
َ ۡ َ ُ ّ َّ ُ
� ۡم َو ُهوَ
مؤمِنةٖ ودِية مسلمة إِ� أهلِهِۦ إِ� أن يصدق ۚوا فإِن �ن مِن قو ٍ� عدوٖ ل
َ ۡ َۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّ َٰ ٞ َ َ ٞ
ُۡ َ ُ ۡ ََ ٞ
َ َ
ۡ
�ر َر� َبةٖ ُّمؤم َِنةٖ� �ن �ن مِن قو� بين�م و�ينهم مِي�ق فدِية
مؤمِن �تح ِر
َ
َ
َّ
ُّ َ َّ َ ٌ َ ٰٓ ۡ
ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َۡۡ ََُ َۡ
َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ
�
مسلمة إ ِ
�د ف ِصيام شهر� ِن متتابِع ِ
� أهلِهِۦ و� ِر�ر ر�بةٖ مؤمِن ٖة� �من لم ِ
َّ
َ َٗ ّ
ٱ� َعل ً َ ٗ
ٱ�ِ َو َ� َن َّ ُ
ِيما حكِيما] ﴾٩٢اﻟﻨﺴﺎء.[۹۲ :
ت ۡو�ة م َِن ۗ
 -١و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻟﻔﯿﻒ ﻣﻔﺮوق وﻣﻌﺘﻞ ﻓﺎﯾﯽ وﻻﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(

٢٤٣

»ھﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮی را ﺑﮑﺸﺪ ﻣﮕﺮ از روی ﺧﻄﺎ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺸﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ را آزاد ﮐﻨﺪ و دﯾﻪای ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺘﻮل
ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﮔﺬرﻧﺪ؛ اﮔﺮ ھﻢ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺆﻣﻦ ّ
وﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ واﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ودﺷﻤﻨﯽ ﺑﻮد ،آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ دﯾﻪی اوﺳﺖ.
واﮔﺮﻣﻘﺘﻮل از زﻣﺮهی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺘﻮل وآزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﺪهی ﻣﺆﻣﻨﯽ دﯾﻪی اوﺳﺖ .اﮔﺮ ھﻢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺗﻞ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ وﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ را ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺧﺪاوﻧﺪ آ ﮔﺎه وﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ« .

از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ،از ﭘﺪرش ،از ّ
ﺟﺪش رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،دﯾﻪی او ﺻﺪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ :ﺳﯽ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض ،ﺳﯽ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن و
ّ
ﺳﯽ »ﺣﻘﻪ« وده ﺑﻨﯽ ﻟﺒﻮن ﻧﺮ«  .اﺑﻮداود اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﻗﯿﻤﺖ دﯾﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﺸﺘﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﯾﺎ ھﺸﺖ
ھﺰار درھﻢ ﺑﻮد و دﯾﻪی اھﻞ ﮐﺘﺎب ،درآن زﻣﺎن ﻧﺼﻒ دﯾﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد؛ راوی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ؛ او
ﺧﻄﺒﻪای ﺧﻮاﻧﺪ وﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ راوی ﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س دﯾﻪ را ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻃﻼ ،ھﺰار دﯾﻨﺎر وﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻘﺮه ،دوازده
ھﺰاردرھﻢ وﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﺎو ،دوﯾﺴﺖ ﮔﺎو و ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،دو ھﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ُﺣﻠﻞ)ﻟﺒﺎس( ،دوﯾﺴﺖ ﻟﺒﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .راوی ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ،
دﯾﻪی اھﻞ ّ
ذﻣﻪ را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎل ﮔﺬاﺷﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاد« .اﺑﻮداود.
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ وﺷﺒﻪ
ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ در آن ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﺗﮑﻠﯿﻒ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدک و دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﮑﺸﺪ ،دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب
ﺑﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و او را ﺑﮑﺸﺪ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ و او
را ﺑﮑﺸﺪ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﻦ دﯾﮕﺮی دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ - ،اﮔﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  -دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
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و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻞ دﯾﻪ را از اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮدازد؛ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ وﺧﻄﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪری او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا
در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج دو زن ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮی ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ او و ﻧﻮزادش ﮔﺮدﯾﺪ؛ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻗﻀﺎوت ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان زن ﻗﺎﺗﻞ ،ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی زن ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی او ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ
و »ﻋﺎﻗﻠﻪ« ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی آنھﺎ اﺳﺖ  -ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮل ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ  -ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و...
ﺑﺮادر و ﺑﺮادر زاده و ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻮزاده و ...وآﻧﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺴﻂﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ّ
و ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪش را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدش را ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ،ادب ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﺛﺮ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﻮت ﮐﻨﻨﺪ  -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺘﮏ زدن
و ﺗﻨﺒﯿﻪ ،زﯾﺎدهروی و ﻗﺼﺪ ﻋﻤﺪی در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ  -ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ
ﻧﻤﯽﺷﻮد[.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم دﯾﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ذﮐﺮ »ﻣﻘﺪار« آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
 .۱اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ّ
ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی »ﻣﻐﻠﻈﻪ« ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی »ﻋﺎﻗﻠﻪی« ﻗﺎﺗﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺼﺒﻪی او
اﺳﺖ )ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺮد از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﮥ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ » ، /دﯾﻪی ﻣﻐﻠﻈﻪ« :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﮫﺎرﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد :ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ »ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض« ١؛ ﺑﯿﺴﺖ
ّ
وﭘﻨﺞ »ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن«؛ ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺞ »ﺣﻘﻪ« و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ »ﺟﺬﻋﻪ« .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
 -١ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض :ﺷﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻤﺎم؛ »ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﺎدرش
ذات ﻣﺨﺎض ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ.
»ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺘﺮ ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺳﻮم وارد ﺷﺪه ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل .و ﻟﺒﻮن ﯾﻌﻨﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﺷﯿﺮ؛ و ﺷﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪی ﻧﺮ» ،اﺑﻦ ﻟﺒﻮن« و »اﺑﻦ ﻣﺨﺎض« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّ
ّ
و »ﺣﻘﻪ« :ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده وﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و از آن ﺟﮫﺖ »ﺣﻘﻪ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺳﻦ ،اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﻮار ﺷﺪن و ﺑﺎر ﮐﺮدن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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ّ
»دﯾﻪی ﻣﻐﻠﻈﻪ« ،ﺗﻨﮫﺎ درﻗﺘﻠﯽ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ّ
دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ،از ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﺷﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت» ،دﯾﻪی ﻣﻐﻠﻈﻪ«
ﻧﻪ در ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ وﻧﻪ در ﻏﯿﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ّ
ّ
ّ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ،ﯾﺎ »ﻣﻐﻠﻈﻪ« اﺳﺖ ﯾﺎ »ﻣﺨﻔﻔﻪ«؛ دﯾﻪی ﻣﺨﻔﻔﻪ در ﻗﺘﻞ
ّ
ﺧﻄﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﻪی ﻣﻐﻠﻈﻪ در ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ[.
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ )ﻋﺎﻗﻠﻪ
 .۲و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻪ ﺑﺮ
ِ
وﻋﺼﺒﻪی وی( واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮدازد.
و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی »ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد:
ّ
ﺑﯿﺴﺖ »ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض«؛ ﺑﯿﺴﺖ »اﺑﻦ ﻣﺨﺎض« ﺑﯿﺴﺖ »ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن«؛ ﺑﯿﺴﺖ »ﺣﻘﻪ«
وﺑﯿﺴﺖ »ﺟﺬﻋﻪ« .
ّ
و اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء» ،دﯾﻪی ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻠﻈﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۳دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی اﻧﺴﺎن از ﻃﻼ» ،ھﺰار دﯾﻨﺎر« واز ﻧﻘﺮه» ،دوازده ھﺰار درھﻢ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۴اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ ﻓﻘﻂ در ھﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ )ﺷﺘﺮ ،ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه( ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻪ
و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ،ھﻢ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ)ﺷﺘﺮ ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه( و ھﻢ از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ:
َ
ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و » ُﺣﻠﻞ« )ﻟﺒﺎس  (١ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﺎو،
َ
دوﯾﺴﺖ ﮔﺎو وﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ھﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن » ُﺣﻠﻞ« )ﻟﺒﺎس(،
ّ
دوﯾﺴﺖ ﻟﺒﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ » ُﺣﻠﻪ« ،دو ﻟﺒﺎس )ازار
ورداء( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۵در ﻗﺘﻞ »ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« و ﻗﺘﻞ »ﺧﻄﺎ« ،دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ )ﺻﺪ ﺷﺘﺮ(
ّ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ دﯾﻪ در ﻗﺘﻞ »ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻐﻠﻈﻪ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ّ
َ
ُ » -١ﺣﻠﻞ«  -ﺑﺎ ﺿﻢ ﺣﺎءو ﻓﺘﺢ ﻻم  -ﺟﻤﻊ » ُﺣﻠﺔ« و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺶ و رداءاﺳﺖ از ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ّ
َ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﺧﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪُ :ﺣﻠﻞ ﻧﻮﻋﯽ از ﻟﺒﺎسھﺎی ﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ دو ﻟﺒﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪُ ،ﺣﻠﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد] ۱۲/۲۸۵ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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 .۶ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن ﻧﺮﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ،زﺑﺎن وآﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ  -واﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد.
 .۷اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ زد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻋﻘﻞ او زاﺋﻞ ﮔﺸﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ؛ در
آن ﺻﻮرت دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ )ﺻﺪ ﺷﺘﺮ( واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۸اﮔﺮ ﻓﺮدی ،رﯾﺶ ﮐﺴﯽ راﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره رﯾﺸﺶ،
ﻣﻮی در ﻧﯿﺎورد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۹و اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،و ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره ﺳﺮش ﻣﻮی
در ﻧﯿﺎورد؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﮐﺎﻣﻞ )ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ( واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۱۰اﮔﺮ ﻓﺮدی) ،ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت(ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ زد و ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
اﺑﺮوان و ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺎن وی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود؛ در آن ﺻﻮرت دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۱۱اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ھﺮ دو دﺳﺖ ﯾﺎ ھﺮ دو ﭘﺎ و ﯾﺎ ھﺮ دو ﮔﻮش ﺷﺨﺼﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد؛ در
آنھﺎ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۱۲اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ھﺮ دو ﻟﺐ ﯾﺎ ھﺮ دو ﺧﺼﯿﻪ )ﺑﯿﻀﻪی( ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﯾﺎ
ھﺮ دو ﭘﺴﺘﺎن زﻧﯽ را ﺑﺮﯾﺪ ،در آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد.
 .۱۳اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻋﻀﺎء)اﺑﺮو ،ﭼﺸﻢ ،دﺳﺖ ،ﭘﺎ ،ﻟﺐ ،ﺧﺼﯿﻪ وﭘﺴﺘﺎن( را
ﺑﺮﯾﺪ ،در آن ﻧﺼﻒ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻀﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺗﮏ ﻋﻀﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺑﯿﻨﯽ ،زﺑﺎن وآﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ؛ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ دو ﻋﻀﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :دو ﭼﺸﻢ ،دو ﮔﻮش و
دو دﺳﺖ .اﻋﻀﺎﯾﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﻋﻀﻮاﻧﺪ.
ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﮏ ﻋﻀﻮی ﯾﺎ دو ﻋﻀﻮی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .وھﺮ ﮔﺎه از دو ﻋﻀﻮی ،ﯾﮏ ﻋﻀﻮ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دو ﭼﺸﻢ ،ﺗﻤﺎم دﯾﻪ و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﭼﺸﻢ و دو
ﭘﻠﮏ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺎ
ﭘﻠﮏ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ وﺑﺎ ﯾﮏ ِ
ِ
ﺑﺮﯾﺪن ﺗﻤﺎم اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﯾﺎ دو ﭘﺎ ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ھﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ده
ﺷﺘﺮ دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎم دﻧﺪانھﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ
دﻧﺪان ،ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ دﯾﻪ دارد.

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(

٢٤٧

و ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ،دﯾﮕﺮی را ﺑﺰﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاﺳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ،
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﺎﺋﯽاش از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،و ﯾﺎ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ؛ در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد[.
ﭘﻠﮏ ﯾﮏ
ﭘﻠﮏ ھﺮ دو ﭼﺸﻢ ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮ دن ِ
 .۱ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دو ِ
ﭼﺸﻢ ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۲و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ھﺮ اﻧﮕﺸﺖ از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ،ﯾﮏ دھﻢ دﯾﻪ )ده ﺷﺘﺮ(
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و در ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻪ ،ھﻤﻪی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
 .۳در ھﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺳﻪ ﻣﻔﺼﻞ)ﺑﻨﺪ( وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ھﺮ ﻣﻔﺼﻞ،
ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﻪی اﻧﮕﺸﺖ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﻣﻔﺼﻞ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ھﺮ ﻣﻔﺼﻞ آن ،ﻧﺼﻒ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی اﻧﮕﺸﺖ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
 .۴ھﺮ ﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺼﻒ دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۵ھﺮ ﮔﺎه دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت در ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و
اﻧﮕﺸﺘﺎن وی ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و در زﯾﺎده )ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺪ( »ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﺪل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .اﺑﻦﻣﻨﺬر ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ
اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ،
زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای زﺧﻢ او دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺑﺮده ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺶ ﭼﻘﺪر ارزش داﺷﺖ؟ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه ﭼﻘﺪر ارزش داﺷﺖ؟ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺻﺪ دﯾﻨﺎر؛
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺧﻢ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه و ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻘﺪر ارزش
دارد؟ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ دﯾﻨﺎر ارزش دارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻧﯽ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ دﯾﻪ را ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﭙﺮدازد .و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻮد دﯾﻨﺎر ارزش
دارد ،ﯾﮏ دھﻢ دﯾﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ارزش آن ﮐﻢ و زﯾﺎد
ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮآن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد(.
 .۶اﮔﺮ ﻓﺮدی ،اﻧﮕﺸﺘﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی او را
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۷اﮔﺮ ﻓﺮدی ،اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺨﺼﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ ،اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﻨﺎری آن ﻧﯿﺰﻓﻠﺞ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /در اﯾﻦ دو
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در آنھﺎ »ارش« )دﯾﻪ .ﺗﺎوان .دﯾﻪی ﺟﺮاﺣﺖ(
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۸دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ھﺮ دﻧﺪان ،ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دﻧﺪانھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ.
 .۹اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دﻧﺪان ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﯿﺪ ،و دوﺑﺎره در ﺟﺎی آن ،دﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون
ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۱۰اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺿﺮب )زدن( ﻗﺮار داد؛ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آن ﻋﻀﻮ را از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
 اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﻀﻮ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ -ﻣﺜﻞ آن ﮐﻪ دﺳﺖﻓﻠﺞ ﮔﺮددّ ،
ﯾﺎﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ وی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
 .۱۱در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ،زﺑﺎن و آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﮐﻮدک» ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ آن اﻋﻀﺎء داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
َ
س :اﻧﻮاع زﺧﻢھﺎی ﺳﺮ و ﺻﻮرت )ﺷﺠﺎج( و اﺣﮑﺎم آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
َ
ج :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ »ﺷﺠﺎج« )زﺧﻢھﺎی ﺳﺮ و ﺻﻮرت( ﺑﺮده ﻧﻮع  ١اﺳﺖ:
] -١ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ زﺧﻢھﺎی ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از(۱ [:ﺣﺎرﺻﺔ :زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮاش ﺑﺮدارد اﻣﺎ ﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ(۲ .داﻣﻌﺔ :زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن،
ﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﻮد وﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺎﺑﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻢ(۳ .داﻣﯿﺔ :زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ)ﭘﻮﺳﺖ را
ﭘﺎره( وﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮنرﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﺧﻮن آﻟﻮد
ﮐﻨﺪ((۴ .ﺑﺎﺿﻌﺔ :ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف وﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﮔﻮﺷﺖ وﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
(۵ﻣﺘﻼﺣﻤﺔ :ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮورود(۶ .ﺳﯿﻤﺤﺎق :ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدهی ﻧﺎزک
روی اﺳﺘﺨﻮان رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن؛ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ واﺳﺘﺨﻮان
ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻪی ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ((۷ .ﻣﻮﺿﺤﺔ :زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ
دﯾﺪه ﺷﻮد(۸ .ھﺎﺷﻤﺔ :ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﺧﻮرد ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
(۹ﻣﻨﻘﻠﺔ :ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ،آن را از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﻘﻠﺔ :ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان رااز ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل
دھﺪ(ّ ۱۰.
(اﻣﺔ :ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺮ را ﺷﮑﺴﺘﻪ وﺑﻪ ﭘﺮده و ﻏﺸﺎء اﻃﺮاف ﻣﻐﺰ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮّ ،اﻣﺔ :ﺿﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ،ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ وﻣﺦ ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻪی ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ( .و »ﺟﺎﺋﻔﻪ« :ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪای ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺷﮑﻢ ،ﭘﺸﺖ)ﺳﯿﻨﻪ ،ﺣﻠﻖ وﻣﺜﺎﻧﻪ( ﻓﺮو رود.

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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 .۱ﺣﺎرﺻﺔ.
 .۲داﻣﻌﺔ.
 .۳داﻣﯿﺔ.
 .۴ﺑﺎﺿﻌﺔ.
 .۵ﻣﺘﻼﺣﻤﺔ.
 .۶ﺳﻤﺤﺎق.
 .۷ﻣﻮﺿﺤﺔ.
 .۸ھﺎﺷﻤﺔ.
 .۹ﻣﻨﻘﻠﺔ.
ّ .۱۰اﻣﺔ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ »زﺧﻢھﺎی ﺳﺮ وﺻﻮرت« را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺳﺖ:
 .۱در »ﻣﻮﺿﺤﮥ«  :در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
١
 .۲در ﺳﺎﺋﺮ زﺧﻢھﺎی ﺳﺮ وﺻﻮرت ،ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺴﺖ.
٢
 .۳در زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از »ﻣﻮﺿﺤﮥ« اﺳﺖ» ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۴اﮔﺮ »ﻣﻮﺿﺤﮥ« از روی ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻪی آن ،ﻧﺼﻒ ﯾﮏ دھﻢ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛
)ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ(
 .۵در »ھﺎﺷﻤﮥ« ،ﯾﮏ دھﻢ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ده ﺷﺘﺮ(
 .۶دﯾﻪی »ﻣﻨﻘﻠﮥ« ،ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۷دﯾﻪی » ّاﻣﮥ« ،ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
 -١زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻨﺪی وﺑﺮاﺑﺮی در آنھﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و ّ
ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮای آنھﺎ
از ﭼﺎﻗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ وﻋﻼوه از آن ،در زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از »ﻣﻮﺿﺤﺔ« اﺳﺖ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ
اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ودر آنھﺎ ﻗﺼﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﻞ« -ﮐﻪ ﻇﺎھﺮاﻟﺮواﯾﺔ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ –ﮔﻮﯾﺪ :در زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﺿﺤﻪاﻧﺪ،
ﻗﺼﺎص واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در آنھﺎ اﻣﮑﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪی و ﺑﺮاﺑﺮی وﺟﻮد دارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -٢زﯾﺮا در زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از »ﻣﻮﺿﺤﺔ« اﺳﺖ ،ارش ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ وﺑﻪ ھﺪر ﺷﺪن آن ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو در ﭼﻨﯿﻦ زﺧﻢھﺎﯾﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وھﻤﯿﻦ ﻗﻮل از ﻧﺨﻌﯽ
 /و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ  /ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

 .۸و در »ﺟﺎﺋﻔﮥ« ،ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن
ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت دو »ﺟﺎﺋﻔﮥ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در
آن ،دو ّﺳﻮم دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻮﺿﺤﮥ« ،زﺧﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وارد ﮐﺮد؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﻞ
وی ﯾﺎ ﻣﻮی ﺳﺮش از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ دو دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﯾﮑﯽ،
ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی زﺧﻢ »ﻣﻮﺿﺤﮥ« و دﯾﮕﺮی ،ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ زاﺋﻞ ﺷﺪن ﻣﻮی
ﺳﺮ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻪی زﺧﻢ »ﻣﻮﺿﺤﮥ« در
دﯾﻪی ا ز ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ زاﺋﻞ ﺷﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻮﺿﺤﮥ« ،زﺧﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وارد ﮐﺮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺣﻮاﺳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
از دﺳﺖ داد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﺟﺘﻤﺎع دو دﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ّ
٢
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪان ﻓﺮد ،دﯾﻪی »ﻣﻮﺿﺤﮥ« ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺿﺮﺑﻪای را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وارد آورد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻘﺪاری از
ﮔﻮﺷﺖ زﯾﺮ آن ،ﭘﺎره و ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ )ﻣﺘﻼﺣﻤﻪ(؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ زﺧﻢ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و اﺛﺮی از
آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮ روی آن ،ﻣﻮی ﻧﯿﺰ روﯾﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟

 -١زﯾﺮا ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻘﻞ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎءاز ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود؛ از اﯾﻦ رو ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ
اﻋﻀﺎءھﻤﺎﻧﻨﺪ »ﻧﻔﺲ« اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء آن ﺑﻪ ﺳﺎن ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و دﯾﻪی
»ﻣﻮﺿﺤﺔ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻮ ،واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮ دوﺑﺎره در ﻣﮑﺎﻧﺶ
روﯾﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮ ھﺎ ،ﺧﻮن ﺑﮫﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛
ّ
و اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ؛ و آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺰء در
ﮐﻞ داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮح زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(۱۳۵/۶
 -٢ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﻮﺿﺤﺔ« زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ّﺣﺲ
ّ
ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﯾﺎ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻗﻮهی ﺗﮑﻠﻤﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪی زﺧﻢ »ﻣﻮﺿﺤﺔ« در دﯾﻪی
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮاس ،داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی زﺧﻢ ﻣﻮﺿﺤﺔدر دﯾﻪی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ّ
ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﻗﻮهی
ّ
ﺗﮑﻠﻢ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ّ
ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮح
زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎم اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ /
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪی »درد و رﻧﺞ« واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ؛ واﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت ﭘﺰﺷﮏ ،ﺑﺮ ﺷﺨﺺ زﺧﻢﮐﻨﻨﺪه وآﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﻨﺪه واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺿﺮﺑﻪای را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وارد آورد و او را زﺧﻤﯽ ﮐﺮد؛ و آن زﺧﻢ ﻧﯿﺰ از
آن زﺧﻢھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ در آن ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟
ج :زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﺧﻢ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶ از ﺑﮫﺒﻮدی
زﺧﻢ ،ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از روی ﺧﻄﺎ ،دﺳﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﮫﺒﻮد
ﯾﺎﺑﺪ ،او را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺸﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ دو دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎءواﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ« ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی
ﻓﺮد ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ،ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ؛
»ﻗﻄﻊ دﺳﺖ« ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺖ ِ
ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت دو ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﮑﯽ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی
ﻧﻔﺲ و دﯾﮕﺮی ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻗﻄﻊ دﺳﺖ.
ﻓﺎﯾﺪه:
ّ
دﯾﻪی ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﻪی ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ؛ و دﯾﻪی زن ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ دﯾﻪی ﻣﺮد
ُ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] .زﻧﯽ ﮐﻪ از روی ﺧﻄﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،دﯾﻪاش ﻧﺼﻒ دﯾﻪی ﻣﺮد اﺳﺖ؛ ﺷﺮﯾﺢ
ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺮوۀ اﻟﺒﺎرﻗﯽ از ﭘﯿﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :دﯾﻪی
ﺷﮑﺴﺘﻦ دﻧﺪان و ﺿﺮﺑﻪی ﻣﻮﺿﺤﮥ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن،
دﯾﻪی زن ،ﻧﺼﻒ دﯾﻪی ﻣﺮد اﺳﺖ« .ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ[
ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ

س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﺮ راه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﺎھﯽ را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ در ﺳﺮ راه ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﺳﻨﮕﯽ را ﻧﮫﺎد ،ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنھﺎ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻠﻪاش
)ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری وﻋﺼﺒﻪی وی( واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎآن دﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
در ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻠﯽ ،ﮐﻔﺎرهای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺳﻨﮓ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه در ﺳﺮ راه ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﻠﻒ
ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ
س :اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ِ
ِ
ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺣﻔﺮﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺣﯿﻮان ،ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در راه ،روزﻧﻪای )ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪاش( ﺑﺎز ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻧﺎوداﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد؛
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﻓﺮدی ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آ ن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﭘﺪری ﻗﺎﺗﻞ )ﻋﺼﺒﻪی وی( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﺎھﯽ را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺼﯽ در آن ﻓﺮو اﻓﺘﺎد
و ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻓﺮد ﺣﻔﺮﮐﻨﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺣﻔﺮﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ دﯾﻮاری ﺑﻪ ﺳﻮی راه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺞ و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ؛ و از ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
آن را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﻮار ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻒ
ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ؛ د رآن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ،ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :اﮔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ دﯾﻮارش را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺎھﺪ
وﮔﻮاه  ١ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ و او اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان وﯾﺮان ﮐﺮدن آن را دارد
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻔﺲ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی دﯾﻮار ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه
٢
اﺳﺖ.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﯾﺮان ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺷﺪ؛ در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﺑﺮای وﯾﺮان ﮐﺮدن دﯾﻮار ،ﺑﻪ ﺳﺎن در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺳﺖ؟
 -١ﺷﺮط آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﺑﺮود واز او در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﻮارش را وﯾﺮان
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ودر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع» ،ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؛  . .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺿﻮع »ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ«
ﺑﺪان ﺟﮫﺖ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﮑﺎر ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺮان ﮐﺮدن دﯾﻮار را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،از روی اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺻﻮرت ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار رﻓﺘﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ دﯾﻮار ﮐﺞ و ﻣﻨﺤﺮﻓﺶ را وﯾﺮان
ﻧﻤﺎﯾﺪ) «.ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -٢اﮔﺮ در زﯾﺮ دﯾﻮار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ دﯾﻪ،
ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪ )ﻋﺼﺒﻪ واﻗﻮام و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری وی( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(

٢٥٣

ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ دﯾﻮاری ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ ﮐﺞ و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ؛ و ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ  -ﻏﯿﺮ از
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل  -از ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻮار ﮐﺞ وﻣﻨﺤﺮﻓﺶ را وﯾﺮان ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ او
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﻮار ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ؛ در
آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﺮدد؟
آن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،در ﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺮان ﮐﺮدن دﯾﻮار ،ﺗﻨﮫﺎ از ِ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در آن ﻣﻨﺰل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ،در
ﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺮان ﮐﺮدن آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺣﯿﻮان

س :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ،ﭼﯿﺰی را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﭼﯿﺰی را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ؛ وﯾﺎ ﺑﺎ
دھﺎﻧﺶ ﮐﺴﯽ را ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرتھﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺳﻮار اﺳﺖ )ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ(،
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿﻮان ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎ ﯾﺎ دﻣﺶ زد ،در آن ﺻﻮرت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار
اﺳﺖ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان در راه ،ﺳﺮﮔﯿﻦ و ﺗﭙﺎﻟﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﯾﺎ ادرار و ﭘﯿﺸﺎب ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﻮار آن ﺣﯿﻮان ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد »ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺳﻮار اﺳﺖ« ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ »ﺳﺎﺋﻖ« )ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را از
ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪ( و ﺿﻤﺎﻧﺖ »ﻗﺎﺋﺪ« )ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻓﺴﺎر ﺳﺘﻮر را ﻣﯽﮔﯿﺮد وآن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺸﺪ( ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟
ج :در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ،ﺑﺪانھﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ» ،ﺳﺎﺋﻖ«
)ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را از ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪ( ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و »ﻗﺎﺋﺪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺎر ﺳﺘﻮر
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ( در اﻣﻮری ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ دﺳﺘﺶ
ﺑﺪان آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﻓﺮد »ﻗﺎﺋﺪ« ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :اﮔﺮﻓﺮدی ،اﻓﺴﺎر ﻗﻄﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮔﺮﻓﺖ وآنھﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ؛ و
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :آن ﭼﻪ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» ،ﻗﺎﺋﺪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺎر ﻗﻄﺎر
١
ﻗﺎﺋﺪ«
ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ( ﺿﺎﻣﻦ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه » ِ
ﻗﻄﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت» ،ﺳﺎﺋﻖ« )ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را از ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪ( ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ
دو ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .٢
س :اﮔﺮ دو اﺳﺐ ﺳﻮار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدﻧﺪ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ھﺮ دو ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت دﯾﻪ و ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی آنھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻠﻪی ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻪ وﺧﻮنﺑﮫﺎی
دﯾﮕﺮی را ﺑﭙﺮدازد.
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮده

س :اﮔﺮ ﺑﺮده از روی ﺧﻄﺎ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ وی ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﯾﺎ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ
ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﭙﺎر ،و ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮدهاش را ﺑﺎ دادن ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮده را
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﭙﺮد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ او ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
ِ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮدهاش را ﺑﺎ دادن ﻓﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،د رآن ﺻﻮرت ﺑﺮ ارﺑﺎب و ﺧﻮاﺟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﺎوان وﻏﺮاﻣﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﭙﺮدازد.
ِ
ّ
س :اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ّ
دوم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ّاول اﺳﺖ .٣
 -١زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد »ﻗﺎﺋﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اول
وآﺧﺮ ﻗﻄﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﮑﺴﺎن وﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺷﺘﺮی ،اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت
دﯾﻪی آن را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺋﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة
اﻟﻨﯿﺮة« [
 -٢زﯾﺮا ھﺮ دو ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
 -٣ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺪﯾﻪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ّ
دو م ﺑﺸﻮد؛ زﯾﺮا ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮدهاش را ﺑﻪ
ً
دادن ﻓﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺟﻨﺎﯾﺖ اول از ّ
ذﻣﻪاش ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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س :اﮔﺮ ﺑﺮده ﻣﺮﺗﮑﺐ دو ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﺎ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ دو
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ آنھﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ وﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮدهاش را ﺑﺎ دادن ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ارﺑﺎﺑﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺑﺮدهاش اﻃﻼع ﻧﺪارد ،او را آزاد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮑﻨﺪ؛ وھﺮ
ﺿﻤﺎﻧﺖ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ارﺑﺎب ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ِ
ِ
١
ﺗﺎوان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ھﻤﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺪام از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﯾﺎ ِ
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،از ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮدهاش اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ وﭘﺲ از آن ،او را ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ آزاد ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ارﺑﺎب واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎوان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮدهاش را ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﯾﺎ ّام وﻟﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ آنھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ارﺑﺎب ﺿﺎﻣﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ آن ھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﺮ ﮐﺪام از ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ ﯾﺎ
ﺗﺎوان ﺟﻨﺎﯾﺖ آنھﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ھﻤﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﻗﯿﻤﺖ
ّ
اوﻟﺶ ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ارﺑﺎب ﭼﻪ
او را در ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ
ّ
ﺑﺮده را در ﺟﻨﺎﯾﺖ اوﻟﺶ ﺑﻪ وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت در ﺟﻨﺎﯾﺖ
دوم ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ّ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ّ
ّ
ذﻣﻪی ارﺑﺎب ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ّ
دوم ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ّاول را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و در آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﺎﯾﺖ ّاول از ارﺑﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ
او ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد.

 -١زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺎوان ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ از آن ،ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ آزادی او ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺗﻠﻒ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
»اﻟﺠﻮھﺮة«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

و اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده را در ﺟﻨﺎﯾﺖ ّاوﻟﺶ ﺑﻪ ّ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ
وﻟﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ ّ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ّ
دوم ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ّ
ﺣﻘﺶ( دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّ
وﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺑﺎب را )ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ّاول را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺑﺮده

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از روی ﺧﻄﺎ ،ﺑﺮدهای را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده از ده ھﺰار درھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ده ھﺰار
درھﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای او ده ھﺰار درھﻢ  -ﺑﻪ ﺟﺰ ده درھﻢ -
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﻨﯿﺰی را از روی ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﻨﯿﺰ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ واﮔﺮ
١
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﺰ از ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﭘﻨﺞ ھﺰار درھﻢ -ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻨﺞ درھﻢ
 ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دﺳﺖ ﺑﺮدهای را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده را ﺑﭙﺮدازد؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺼﻒ ﺑﺮده از ﭼﮫﺎر ھﺰار وﻧﮫﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد؛ وھﺮ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ در دﯾﻪی ﻓﺮد آزادّ ،ﻣﻌﯿﻦ ّ
وﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده در اﻋﻀﺎی ﺑﺪن
وی ﻧﯿﺰ ّﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
دﯾﻪی ﺟﻨﯿﻦ

 -١در ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﺔ« ﺑﻪ ﻋﻮض »ﭘﻨﺞ درھﻢ«» ،ده درھﻢ« ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ »ﻇﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ«
ﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوری ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،رواﯾﺖ ﺣﺴﻦ از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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زن آزاد وارد آورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ِ
زن ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ آن زن را زده ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻏﺮۀ« واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و » ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زن را زده ،ﯾﮏ » ّ
ﻏﺮۀ«
ﻧﺼﻒ ُﻋﺸﺮدﯾﻪ .١
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ِ
زن آزاد وارد آورد و ﻧﻮزاد ،زﻧﺪه ﺑﻪ
س :در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ِ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ،زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﯿﺮد ،دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
زن آزاد وارد آورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ِ
زن ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ وﻓﺎت ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﮏ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮی،
ّ
ﯾﮏ »ﻏﺮۀ« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻪی ﺟﻨﯿﻦ.
س :اﮔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎدر وﻓﺎت ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻧﻮزاد از ﻣﺎدرش ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در آن ﺻﻮرت دﯾﻪی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ،دﯾﻪای ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :ﮔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎدر وﻓﺎت ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﻧﻮزاد ،زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ وﭘﺲ از آن ﻓﻮت ﮐﺮد؛
در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در آن ﺻﻮرت دو دﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ .و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ او ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻠﻘﺖ وی ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ)اﺣﻨﺎف( ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪی ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻠﻪ وﻋﺼﺒﻪی ﻓﺮد ﺿﺎرب )زﻧﻨﺪه( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل آن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ] .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة« [
 -٢و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪی ﺿﺎرب)ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زن را زده اﺳﺖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

زن ﮐﻨﯿﺰ وارد آورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ِ
وی ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
زن ﮐﻨﯿﺰ وارد آورد و از وی ﺑﭽﻪای ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ِ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد :اﮔﺮ ﻧﻮزادش ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ،ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﻗﯿﻤﺖ او  -در ﺣﺎل
ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽاش  -واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﻧﻮزادش دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻋﺸﺮ
ﻗﯿﻤﺖ وی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
س :دﯾﻪی ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
زن آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪاش ارث ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ وارﺛﺎﻧﺶ ﺑﺮ
ج :اﮔﺮ
ﺟﻨﯿﻦ ِ
ِ
زن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪی وی
ﺣﺴﺐ ﺳﮫﻢ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ
ﺟﻨﯿﻦ ِ
ِ
ّ
ﺑﻪ ارﺑﺎب و ﺧﻮاﺟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ
ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ

ّ
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ » ِﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« و »ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ« ،ﮐﻔﺎره واﺟﺐ
ّ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮرهی »ﻧﺴﺎء« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن »ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ] .آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ
َ َ ٗ ََ َََ ُۡ ً َ َ ٗ ََ ۡ ُ َ
ۡ َ ۡ
َ َ ۡ
�ر َر� َب ٖة
﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ٍِن أن َ�ق ُتل ُمؤم ًِنا إِ� خ�ٔا ۚ ومن �تل مؤمِنا خ�ٔا �تح ِر
َّ ٓ َ
ُ ْ َ َ َ
ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ٌ َ َّ َ ُّ ٞ
َ َ َّ ُ ُ
� أهلِهِۦٓ إِ� أن يَ َّص َّدق ۚوا فإِن �ن مِن ق ۡو ٍ� ع ُد ّوٖ ل� ۡم َوه َو
مؤمِن ٖة ودِية مسلمة إ ِ
َ ۡ َۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّ َٰ ٞ َ َ ٞ
ُۡ َ ُ ۡ ََ ٞ
َ َ
ۡ
�ر َر� َب ٖة ُّمؤم َِن ٖة� �ن �ن مِن قو� بين�م و�ينهم مِي�ق فدِية
مؤمِن �تح ِر
َ
ُّ َ َّ َ ٌ َ ٰٓ ۡ
َ َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ
�
مسلمة إ ِ
�د ف ِصيام شهر� ِن متتابِع ِ
� أهلِهِۦ و� ِر�ر ر�بةٖ مؤمِن ٖة� �من لم ِ
َ
َّ
َ َٗ ّ
ٱ� َعل ً َ ٗ
ٱ�ِ َو� َن َّ ُ
ِيما حكِيما] ﴾٩٢اﻟﻨﺴﺎء.[۹۲ :
ت ۡو�ة م َِن ۗ
»ھﯿﭻ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮی را ﺑﮑﺸﺪ ﻣﮕﺮ از روی ﺧﻄﺎ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺸﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ را آزاد ﮐﻨﺪ وﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﺸﺘﻪ
ﺑﭙﺮدازدﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﮔﺬرﻧﺪ )و از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﮐﻪ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
ّ
ﮐﻨﻨﺪ( .اﮔﺮ ھﻢ ﮐﺸﺘﻪ ،ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻮد ،آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ دﯾﻪی او اﺳﺖ )و دﯾﮕﺮ ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ورﺛﻪی
ﮐﺸﺘﻪ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد( .و اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،از زﻣﺮهی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ )ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و( ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
واﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد )ھﻤﭽﻮن اھﻞ ّ
ذﻣﻪ و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮن

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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ﺑﮫﺎء ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﻘﺘﻮل و آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهی ﻣﺆﻣﻨﯽ ،دﯾﻪی او اﺳﺖ .اﮔﺮ ھﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ )ﺑﻪ
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده( ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه )ﻗﺎﺗﻞ( ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ
)اﯾﻦ را ﺑﺮای( ﺗﻮﺑﻪی ﺷﻤﺎ ّ
ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آ ﮔﺎه از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد وﮐﺎر ﺑﺠﺎ

اﺳﺖ«[.
ﭘﺲ ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :آزاد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎن؛ واﮔﺮ ﮐﺴﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد .و
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
س :آﯾﺎ در ﻗﺘﻞ ﺑﺮده ،ﮐﻨﯿﺰ و ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎرهای وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :در ﻗﺘﻞ آنھﺎ ،ﮐﻔﺎرهای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ّ
ّ
س :آﯾﺎ در ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر) ،ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦ و
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ( ﺧﻮراک داد؟
ّ
ج :در ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ،ﺧﻮراک دادن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
َ
ﻗﺴﺎﻣﻪ
َ
]ﻗﺴﺎﻣﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮ م ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،از دو ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد :اول:

اﻋﺘﺮاف ﻣﺠﺮم .دوم :ﺷﮫﺎدت دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدلّ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از
ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻮد :اﻋﺘﺮاف ﻗﺎﺗﻞ؛ ﮔﻮاھﯽ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدل؛ و
ّ
اﮔﺮ ﻋﺪاوﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل ﯾﺎ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع
َ
»ﻗﺴﺎﻣﻪ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
َ
ّ
»ﻗﺴﺎﻣﻪ« :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه وﻗﺎﺗﻞ او ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ واوﻟﯿﺎء ﻣﻘﺘﻮل ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ
ّ
ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ او ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و دﻟﯿﻞ اﺗﮫﺎﻣﺸﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻋﺪاوت
و دﺷﻤﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل در اداﻣﻪی
ھﻤﺎن ﻋﺪاوت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪاوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺘﻮل و ّ
ﻣﺘﮫﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﻮاھﯽ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ،ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻔﺮ ّ
دوﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﻮاھﯽ دادن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در اﯾﻦ دو
ّ
ﻣﻮرد ،ﻗﻀﯿﻪی اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از اھﺎﻟﯽ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل در آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[.
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س :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و ﺟﻨﺎزهاش در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﯿﺪا ﺷﺪه وﻟﯽ ﻗﺎﺗﻞ او ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺗﻠﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ّ
ج :رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺗﻞ ،راھﮑﺎری را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و آن
اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از اھﺎﻟﯽ ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل در آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
َ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و )در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ( ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر» ،ﻗﺴﺎﻣﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
َ
س :در ﻗﻀﯿﻪی »ﻗﺴﺎﻣﻪ« ،ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ آنھﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪھﻨﺪ؟
ج :در ﻣﻮﺿﻮع » َﻗﺴﺎﻣﻪ« ،اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
در ﻣﯿﺎن آن ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،ﮐﻮدک ،دﯾﻮاﻧﻪ ،زن ،ﺑﺮدهّ ،
ﻣﺪﺑﺮ و ﻣﮑﺎﺗﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و آن
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻣﺎ او را ﻧﮑﺸﺘﯿﻢ و ﻗﺎﺗﻠﺶ را ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ«.
س :اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ )در ﻣﻮرد ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﺧﻮد( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از
ّ
اﺗﮫﺎم ﻗﺘﻞ ،ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ّ
اﺗﮫﺎم ﻗﺘﻞ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اھﻞ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﻪی ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ﻧﯿﺰ از اھﺎﻟﯽ ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل در آن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ازاو ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در آن ﺻﻮرت از وی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﺟﺎری
ﻧﻤﯽﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد.
ّ
س :اﮔﺮ وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ،ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را )ﺑﺮای ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ
از آنھﺎ ،از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﮔﺮدﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ،اﻓﺮادی را از اھﺎﻟﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدوﻟﯽ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺴﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی ،در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،و ھﯿﭻ اﺛﺮی در وی ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ؛
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﻣﻮرد وی ،ﻗﺴﺎﻣﻪ ﯾﺎ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ؟

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ »ﻗﺴﺎﻣﻪ« وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ »دﯾﻪ« .١
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی ،در ﺣﺎﻟﯽ)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای( ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻨﯽ ،ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪ ﯾﺎ
دھﺎﻧﺶ ﺧﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﻣﻮرد وی ،ﻗﺴﺎﻣﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﯾﻦ ﻣﺮده ،از زﻣﺮهی »ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛  ٢و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﻧﻪ ﻗﺴﺎﻣﻪای اﺳﺖ و ﻧﻪ دﯾﻪای.
س :اﮔﺮ )ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی در ﺣﺎﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ( از ﭼﺸﻢھﺎ ﯾﺎ ﮔﻮشھﺎی
وی ﺧﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﺮده از زﻣﺮهی »ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﻮرد وی ﻗﺴﺎﻣﻪ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی ،ﺑﺮ روی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻮد وﻣﺮدی ﻧﯿﺰ آن ﺣﯿﻮان را از ﻋﻘﺐ
ﻣﯽراﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در آ ن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮدت دﯾﻪ ،ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻠﻪ وﻋﺼﺒﻪی ﻓﺮدی ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان را از ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪ
ّ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﺑﺮ اھﻞ آن ﻣﺤﻠﻪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .٣
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی ،در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻮد؛ ودﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻠﻪ
وﻋﺼﺒﻪی وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -١زﯾﺮا وی »ﻗﺘﯿﻞ« )ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه( ﻧﯿﺴﺖ؛ و »اﺛﺮ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ در او زﺧﻢ ﯾﺎ ﺟﺎی زدن ﯾﺎ ﺧﻔﮕﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدد و ﯾﺎ از ﭼﺸﻢھﺎ ﯾﺎ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺧﺎرج ﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
 -٢زﯾﺮا ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺧﻮن ازﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »ﺧﻮن دﻣﺎغ« )ﺑﯿﻤﺎری اﭘﯿﺴﺘﺎﮐﺴﯽ(؛ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺧﻮن از
ﻣﻘﻌﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺧﻮن از دھﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »اﺳﺘﻔﺮاغ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ھﺎ ،ﺑﺮ ﻗﺘﻞ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«
 -٣زﯾﺮا ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ ھﻤﺮاه اوﺳﺖ؛ واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه در ﺧﺎﻧﻪاش ﭘﯿﺪا ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ
ﻓﺮدی ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﯾﺎ اﻓﺴﺎر آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﯿﻦ
ﺣﮑﻢ را دارد.
و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان ﺳﻮار اﺳﺖ )راﮐﺐ( ،و ﻓﺮدی ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان را از ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪ )ﻗﺎﺋﺪ(،
و ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻓﺴﺎر آن ﺣﯿﻮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺪ)ﺳﺎﺋﻖ( ،ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺟﻨﺎزه در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه در ﺧﺎﻧﻪی آھﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﺔ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

س :در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺰل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻣﻨﺎزل ،ﻣﺎﻟﮏ
دارﻧﺪ)وﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏھﺎ در آنھﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ(؛ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در آنھﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ
َ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ )ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺴﺎﻣﻪ( ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ
)ﻣﺎﻟﮏھﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﻮﺿﻮع

َ
وﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﻨﺎزل ،داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .واز دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ، /
ﺒﺎن
ﺻﺎﺣ
ﺑﺎ
،
«
ﺴﺎﻣﻪ
ﻗ
»
ِ
َ
ّ
ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺮای »اھﻞ ﺧﻄﻪ«  ١اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮﻋﮫﺪهی
َ
ﺧﺮﯾﺪاران ،ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
َ
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی در ﮐﺸﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮ ﻧﺸﯿﻨﺎن و در ﯾﺎ ﻧﻮردان وﻣﻠﻮاﻧﺎن
واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
ّ
َ
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪای ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :در آن ﺻﻮرت ،ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﯾﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
از ﮐﺪام ﮐﻮی ّ
وﻣﺤﻠﻪ ،ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻗﺴﺎﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ّ
» -١اھﻞ ﺧﻄﻪ« :ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﮔﺮداﮔﺮد زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،اراﺿﯽ را ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮح زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(
ّ
 -٢اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺴﺎﻣﻪ ،اھﻞ ﺧﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻋﺎدت اھﻞ
ّ
ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اھﻞ ﺧﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﮕﯽ
َ
اراﺿﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮح زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰاﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(
 -٣زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از »اﻟﺠﻮھﺮة«(

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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ج :در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ،ﻗﺴﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ودﯾﻪی ﻣﻘﺘﻮل از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
َ
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی در ﺑﯿﻦ دو روﺳﺘﺎﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،د رآن ﺻﻮرت ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ
از اھﺎﻟﯽ آن روﺳﺘﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
َ
ج :ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آن دو روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻗﺴﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎرهی ﻓﺮدی در ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن )زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ و ﺑﯽﺳﮑﻨﻪ( ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن
َ
ﺻﻮرت )در ﻗﺴﺎﻣﻪ( از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻮد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎزه در ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن  ،١آﺑﺎدیای
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت )در ﻗﺴﺎﻣﻪ( از ﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺧﻮن وی َھﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺟﻨﺎزهی ﻓﺮدی در رود ﻓﺮات ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت از ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻗﺴﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎزه در وﺳﻂ رود ﻓﺮات ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺶ َھﺪر
اﺳﺖ؛  ٢و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎزه در ﮐﻨﺎره و ﮐﺮاﻧﻪی رود ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت از اﻓﺮادی
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﺳﺘﺎ و آﺑﺎدیﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎھﺎ وآﺑﺎدیھﺎ،
ﺑﺪان ﺟﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ّﻣﻌﯿﻦ از اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ را ّ
س :اﮔﺮ ّ
ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت
ّ
آﯾﺎ ﻗﺴﺎﻣﻪ از اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
٣
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺴﺎﻣﻪ از اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد .

 -١ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺮاد از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﺑﺎدی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آن ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن،
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ آورد ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﺔ(
 -٢زﯾﺮا رود ﻓﺮات در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮھﻮت ودور اﻓﺘﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﻟﺠﻮھﺮة(
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﺎﻣﻪ ودﯾﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ھﺮ ﮔﺎه اوﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ،دﯾﮕﺮان را
ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ّ
وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل ،ﻓﺮدی را ّ
س :اﮔﺮ ّ
ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ از اھﻞ آن ﻣﺤﻠﻪ )ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهی
ﻣﻘﺘﻮل در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه( ﻧﺒﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ )ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهی ﻣﻘﺘﻮل در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ(،
َ
ﻗﺴﺎﻣﻪ و دﯾﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ از ﻓﺮدی )در ﻗﺴﺎﻣﻪ( ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺪ و او ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ّ
ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼﻧﯽ ،ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ«؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﺨﻦ او
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؛  ٢و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻣﻦ او را ﻧﮑﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻼﻧﯽ ،ﻗﺎﺗﻠﯽ
ﺑﺮای او ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ« .
ّ
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﻣﺤﻠﻪ )ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهی ﻣﻘﺘﻮل در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
ّ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﻓﺮدی را ّ
ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اھﻞ آن ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ او ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .٣
ﻗﺎﻧﻮن »ﻋﺎﻗﻠﻪ«

]ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮی و ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،دﯾﻦ اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻮن
»ﻋﺎﻗﻠﻪ« را در ﻣﻮرد دﯾﺎت وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ
ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،دﯾﻪی ﻣﻘﺘﻮل از داراﯾﯽ اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻋﺼﺒﻪی
ﻗﺎﺗﻞ در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺆﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮد دارد:

 -١زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺮﺋﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(.
ّ
ادﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ّ
اﺗﮫﺎم ﻗﺘﻞ را از ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ازاﯾﻦ رو ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
 -٢زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(.
 -٣اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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 .۱اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه،
ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺮدد.
 .۲ﺣﻤﺎﯾﺖ وﮐﻤﮏ ﻻزم ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه او ﮐﻪ در آن ّ
ﺗﻌﻤﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺸﻮد.
ّ
 .۳ﺳﺒﺐ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺎﺗﻞ و
ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ از رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ از آﻧﺎن ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ و آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺴﺎزد[.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن »ﻋﺎﻗﻠﻪ« ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ) در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ(
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی »ﻋﺎﻗﻠﻪی« ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﻋﺎﻗﻠﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻋﻘﻞ« و »ﻣﻌﻘﻠﮥ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء از ﻋﻮض ﻗﺎﺗﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺎﺗﻞ ،ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء را ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺪانھﺎ »ﻋﺎﻗﻠﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻧﻔﺲ ﻗﺘﻞ  ١واﺟﺐ ﮔﺮدد ،ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪ واﺟﺐ
و ھﺮ ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻋﺎﻗﻠﻪ :ھﻤﺎن »اھﻞ دﯾﻮان«  ٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻓﺮد ﻗﺎﺗﻞ از زﻣﺮهی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ٣ ،از ﻋﻄﺎﯾﺎ و
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﺘﻞ« ،از دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ اﺣﺘﺮاز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺻﻠﺢ
واﺟﺐ ﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 -٢اھﻞ دﯾﻮان :اﻓﺮاد ﻟﺸﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎ ﯾﺸﺎن در دﯾﻮان و دﻓﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﻟﺠﻮھﺮة] .دﯾﻮان :اﺳﻢ دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺎمھﺎی ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن وﺗﻌﺪاد آﻧﺎن و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﯾﺎد داﺷﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻮدﮐﻪ ّ
دواوﯾﻦ را در ﻋﺮب ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮد؛ و در

روزﮔﺎر ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب سّ ،
دواوﯾﻦ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد» :دﯾﻮان اﻟﺠﯿﺶ«؛ »دﯾﻮان اﻟﺨﺮاج و
اﻟﺠﺰﯾﺔ«؛ »دﯾﻮان اﻟﻮﻻة« و »دﯾﻮان ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل«  .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

 -٣در ھﺮ ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﻋﻄﺎ وﺑﺨﺸﺶ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ،از زﻣﺎن
ﻓﯿﺼﻠﻪی ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ از روز ﻗﺘﻞ .و »ﻋﻄﺎء و ﺑﺨﺸﺶ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان داده ﺷﻮد .و »رزق« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﺎه از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان داده ﺷﻮد .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ» :رزق« ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزان داده ﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﺑﺨﺸﺶھﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﺑﺨﺸﺶھﺎ در ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺒﮫﺎءاز آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ از زﻣﺮهی »اھﻞ دﯾﻮان« ﻧﺒﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺑﺴﺘﮕﺎن وی)ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺒﺎت( ﻋﺎﻗﻠﻪاش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در
ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻗﺴﻂﺑﻨﺪی ﮔﺮددﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آن ھﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﺎر درھﻢ ﻧﺮﺳﺪ؛ از اﯾﻦ
ﺷﺸﻢ درھﻢ ﺑﭙﺮدازد .و اﮔﺮ
رو ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﯾﮏ درھﻢ و دو
ِ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﮫﻢ ھﺮ ﮐﺪام از ﭼﮫﺎر درھﻢ
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ،ﺑﺎ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺳﮫﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو
او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ،ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﭙﺮدازد.
ّ
ﻇﺮﻓﯿﺖ و وﺳﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ وﺑﺴﺘﮕﺎن ﻗﺎﺗﻞ،
ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء از ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ دﯾﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ،ﺑﺪان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .١
س :ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ آن را ﺑﺮدوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
وﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان وﻇﯿﻔﻪ و
ھﯿﭻ ّﺗﻌﮫﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ؟
ج :ﻧﺨﺴﺖ اﺣﮑﺎم ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان وﻇﯿﻔﻪ و
اﺳﺖ:
 .۱دﯾﻪی ﻗﺘﻞ » ِﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ
ّ
ﮐﻪ دﯾﻪی »ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ« ،ﻣﻐﻠﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۲دﯾﻪی ﻗﺘﻞ » ﺧﻄﺎ « ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۳دﯾﻪ »ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۴اﮔﺮ ﻓﺮدی در راه ،روزﻧﻪای )ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪاش( ﺑﺎز ﮐﺮد وﯾﺎ ﻧﺎوداﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد؛
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﻓﺮدی ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪاش ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی

 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ از روی ﻧﺴﺒﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺒﺎت ،ﺑﺪان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب دﯾﻪ )ﺧﻮﻧﺒﻬﺎء(
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ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۵اﮔﺮ ﮐﻮدک و دﯾﻮاﻧﻪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آن دﯾﻪ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪی آن دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺎﯾﺖ
 .۶اﮔﺮ ﻓﺮدی از روی ﺧﻄﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺮدهای ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ِ
ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻗﻠﻪاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ّاﻣﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان وﻇﯿﻔﻪ و
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 .۱ھﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ از روی ﻋﻤﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮫﻪای در آن ،ﻗﺼﺎص
ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدد ،ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻗﻠﻪ ،ھﯿﭻ ّﺗﻌﮫﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺪان ﻧﺪارﻧﺪ.
 .۲ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ،ﭘﺴﺮش راﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی آن ﺑﺮ
ﻋﮫﺪهی ﭘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺎﻗﻠﻪ ھﯿﭻ
ّ
ﺗﻌﮫﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﻧﺪارﻧﺪ.
 .۳ﻋﺎﻗﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮده ،ھﯿﭻ ّ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﻌﮫﺪ و
 .۴اﮔﺮ ﻓﺮد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻠﻪاش آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ؛
در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء ،در ﻣﺎل ﺧﻮد ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ )ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه( واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻠﻪاش او را در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺘﺶ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۵دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺻﻠﺢ واﺟﺐ ﮔﺮدد ،ﻋﺎﻗﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ھﯿﭻ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ّﺗﻌﮫﺪ و
ﭘﺎرهای از ﺣﮑﺎم

 .۱ﻋﺎﻗﻠﻪی ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،ﻗﺒﯿﻠﻪی ارﺑﺎب او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﻋﺎﻗﻠﻪی »ﻣﻮﻟﯽ ﻣﻮاﻻۀ« :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن او وﻗﺒﯿﻠﻪی ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن وی .
)ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ

 -١ﺧﻮن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ در ﻣﻮرد ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﻗﻠﻪ آن را ﺑﺮ دوش ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪای ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﺮهی اﻣﻮال ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﮑﻤﺶ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان
ﺳﺎن آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

٢٦٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ازدواج ،ﻃﻼق(

ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ،دﯾﻪ ﺑﺪھﯽ واﮔﺮ ُﻣﺮدم ،از ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث
ﺑﺒﺮی؛ وآن دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪ »ﻣﻮاﻻۀ« ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد و آن ﺷﺨﺺ ،از ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ارث ﻣﯽﺑﺮد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن او
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪ ،و دﯾﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت او و ﻗﺒﯿﻠﻪ اش،
ﻋﺎﻗﻠﻪی وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﻧﺼﻒ ُﻋﺸﺮ دﯾﻪ وﺧﻮنﺑﮫﺎءرا ﺑﺮ دوش ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ وﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛
ﻋﺎﻗﻠﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ِ
ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ  .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎء از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺑﻠﮑﻪ ِ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺧﻮد ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪه( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

