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 در طالق رجعی رجوع زوج بررسی حق یا حکم بودن اختیار

 1هرتضٖ رح٘وٖ

 2سوِ٘ سل٘واًٖ

  چک٘ذُ

ق.م ٍ  1148ٕ قالق ررًٖ وِ در هادُ ٕحك ٗا حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد تِ سٍرِ در يدُ
لاتق  اسقماـ ٍ هػقا  ِ    ٍ « حقك » را آى ٖتزخهَرد اختالف است. ،هٌاتى فمْٖ تِ آى تػزٗح ضدُ

 آى را حىقن تزضقوزدُ ٍ اس ّوق٘ي رٍٕ اسقماـ آى را هوىقي ًداًسقتِ اًقد.        ٗگزد ٖگزٍّ ٍ داًستِ
اختالف ٗاد ضدُ اس آى رٍٕ است وِ يالٍُ تز دضقَار تقَدى تطق ٘ع هػقادٗك حىقن ٍ حقك در       

تا ٍرَد ًمدّإ ٍاردُ تز تزخقٖ اس هً٘ارّقإ تطق ٘ع    هَاردٕ، ّز دٍ تَسف ضارو ت٘اى ضدُ اًد. 
تْتقزٗي راُ   ،تزرسٖ اد ِ حقك ٍ حىقن   ،اسماـ ٍ يدم آًْا ،اًتمال ،تل٘ت ًم اس رولِ لا ،حك ٍ حىن

ِ  ،تزإ تو٘ش حك ٍ حىن است، اس ّو٘ي رٍ حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد تا هً٘ارّإ هشتقَر  ٍٗقهُ  تق
ُ    اس رولِ آٗات ٍ رٍاٗات لات  احثات است. ،اد ِ آى اسقماـ آى را تقا    ،تزخٖ اس لقاالالى ّقز دٍ دٗقدگا

هوىي داًستِ تا اٗي حال تِ رَاس ررَو سٍد تاٍر دارًد. در اٗي غَرت اختالف هقذوَر  ضزـ ٍ غلح 
-تِ گًَِ ،ق1148ٕ اس رولِ اخت٘ار ررَو سٍد در هادُ ،حوزُ ًشايٖ ً َاّد داضت. در پارُ إ هَارد

گزچقِ تارّقا    -رُ-اهام خوٌٖ٘ اس رولِ ،ٕ هزاس اس حىن تِ حك تًث٘ز ضدُ، ّوچٌ٘ي تزخٖ اس فمْاء
 تِ حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد تػزٗح ًوَدُ اًد، اها گاّٖ اس اخت٘ار هشتَر تِ حك تًث٘ز وزدُ اًد.

 .حك، حىن، ررَو، قالق ررًٖ :کل٘ذٍاشُ
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 همذهِ

تِ تػقزٗح لقزآى ٍ رٍاٗقات در تزخقٖ هقَارد       خاًَادُاسدٍاد ٍ است ىام تا ٍرَد اّو٘ت 
ررَو  ٘ارٍاخت يدُ چَى حىن تِ  شٍمدر ي٘ي حال لزآى اس قزٗك هَاردٕ  .استٗش را قالق
در  ٘قش ً اٗزاى ٖلاًَى هدً (1ٍ2؛ قالق/231ٍ228 است. )تمزُ/در تأخ٘ز رداٖٗ وَض٘دُ سٍد 
ًىقا،،   يمدهٌ   ضدى پ٘واى ٍتا ٍرَد  اضارُ ًوَدُ وِ در قالق ررًٖ 1149ٍ 1148هَاد 

َّز در اٗي هدت هوىقي  ضٍ ررَو  تاضدهٖ ٖهدت يدُ تال ٗاىتا پا سًاضَٖٗ ٕلمِئ پًَ٘د ٍ
 ٍ ضدًٖ است.

ق.م تِ د ٘  ولوِ حك، اتْام ٍ اختالف ًهز است، تزخٖ آى  1148ٕ در تزداضت اس هادُ
 ٕ آى انْار ًهز ًىزدُ اًد. را حك ٍ تزخٖ حىن داًستِ اًد ٍ تزخٖ ً٘ش درتارُ

ن حىق  ٗقا حقك   تقارُ در در هٌاتى فمْٖ ٍ حمَلٖگفت وِ  ٗدتا ٘كت م ٕ٘طٌِ٘در هَرد پ
 تِ سٍرِ در اٗام يدُ تِ غَرت ه تػز ٍ پزاوٌدُ ًىقاتٖ ت٘قاى ضقدُ   ررَو سٍد  اخت٘ارتَدى 

تَغ٘فٖ ت ل٘لٖ اًزام ضدُ، آى است وِ رٍش  ّدف اس ت م٘ك حاؾز وِ تا اس اٗي رٍ  ،است
آٗا اخت٘ار ررَو سٍد تِ سٍرِ در يدّٓ قالق ررًى، حىوقى ضقزيى   »تِ پزسص ّاٖٗ، هاًٌد: 

تقز  » ،«ماـ ٍ هػا  ِ ٗا حمّى اغكالحى ٍ لات  اسماـ ٍ هػا  ِ است؟است ٍغ٘ز لات  اس
فزؼ حك تَدى اخت٘ار ررَو سٍد در قالق ررًٖ آٗا تا سالف ضدى حك  ررَو تَسقف سٍد،  

تز فزؼ تغ٘٘ز هاّ٘قت ققالق ررًقٖ تقِ     » ،«قالق ررًٖ  تِ قالق تاٗي تثدٗ  هٖ ضَد؟
پاسقخ گَٗقد ٍ   « رث ٍ...( ً٘ش اس ت٘ي هقٖ رٍد؟ آٗا دٗگز آحار قالق ررًٖ هاًٌد )ًفمِ،تَا ،تاٗي

 را اس ت٘ي تثزد. ولوِ حك هَرد در 1148اتْام هادُ 

 هفَْم شٌاسٖ هصطلحات .1

حمَق فمِ ٍ در اغكال،  ٍ (225، 1، 1414)فزاّ٘دٕ،  هًٌى تزگطتيِ تدر  غت  ،رَور
 ،؛ ًزفٖ 68، 5  تا،ٖ )اهاهى، ت. ًىا، ساتك استِ سى هكلمِ در هدت يدُ ت اسگطتهًٌى تتِ 

 ( 121، 32تٖ تا،

هله، هال، سلكٌت، تْزُ ٍ اس رولِ: ،چٌدٕ تِ وار رفتِ اًد ٖهًاًدر حك ٍ هطتمات آى 
ؾد تاق ، يدل، هَرَد حاتت، اهز همؿٖ، (  689، 1 ،1376ٍحثَت )هسًَد،  ٘اساهت ٘ة،ًػ
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وِ تِ ًفى  تاضد ٖه« حثَت» ًَٖي هًاًٖلدر راهى ّوِ  .(144، 1386)هًلَف،  حشم، سشاٍار
گاّٖ  ٖدر ستاى فارس .ّستٌد  هَنفآى  ٗتتِ ريا ٗگزاىٍ دضدُ ايتثار ٍ رً   ٖوس

 اًد ًاه٘دُحك ،تاضد حاتت ٍ پاٗداروِ را  ٕشّ٘ز چ، هًادل حك داًستِ ضدُ ٍ «ٗدارپا ّٖست»
 .(74 ،1375 ٖ،آهل ٕ)رَاد

 ت ز ا ًلَم در تًزٗف اغكالحٖ حك گفتِ است:

ى ٍ رً  ضقدُ ٍ سهقام ٍ افسقار آى تقِ دسقت حٕ ا  قك       حك سلكِ إ است وِ ٍؾ»
)ت ز ا ًلَم،  )حمدار( هٖ تاضد تِ گًَِ إ وِ ٍٕ هٖ تَاًد آى را ايوال وٌد ٍ ٗا سالف ًواٗد

1388، 1 ،35). 

حقك در اغلقة    (33ء/)اسقزا « هٓيْ لُتِ َ هٓهْلَُهاً فَمَدٕ رًٓٓلٌْا  َِٓ ِِِِّ٘ سٔقلْكاًاً » ٕتا تَرِ تِ آِٗ
 »تِ وار رفتِ است. گاّٖ در حمَق در تًزٗف حك گفتِ هٖ ضَد:« سلكٌت»هًٌإ  هَارد تِ

يثارت است اس لدرت ٗه فزد اًساًٖ هكاتك تا لاًَى تز اًساى دٗگز، ٗا تز ٗه هال ٍ ٗا حك 
هاًٌقد   ؛هاًٌقد خاًقِ، ٗقا ًثاضقد     ؛تز ّز دٍ، اين اس اٗي وِ هال هذوَر هادٕ ٍ ه سَس تاضد

 (.15 ،1371 ٕ، ٌگزٍد.« )قلة

 ٍ السام حك آثار .2

  ٕچِ تِ غَرت اراد-ًم  ٍ اًتمال داضتي  ٘تلاتل ،حك يثارتٌد اس: لات  اسماـ تَدى آحار
 .(252، 1، 1406آى )ه مك داهاد،  ِ٘تًْد يل ٗزادا ٍ-ٕ چِ تِ غَرت لْز

وِ اس آى تِ يٌَاى  ،تِ ًهز هٖ رسد وِ اٗزاد تًْد يلِ٘ حك ٗا تًْد تِ سلة حك
لات  »ز ٗا ٍٗهگٖ حك تًث٘ز ضدُ، ّواى اسماـ حك است،  ذا تِ ٍٗهگٖ ٗا احز چْاره٘ي اح

تاس گطت دارد؛ اس اٗي رٍ هٖ تَاى گفت وِ حمَق دارإ سِ ٍٗهگٖ ٍ احز «اسماـ تَدى حك 
لاتل٘ت اًتمال داضتي. -3لاتل٘ت ًم  داضتي -2لات  اسماـ تَدى -1ّستٌد وِ يثارتٌد اس:

ادف تِ وار تزدُ ضدُ اًد، اها در ت ج آحار حك هتفاٍت ّستٌد، گزچِ ًم  ٍ اًتمال گاّٖ هتز
هاًٌد يمَد است ٍ حال آى وِ هٌهَر اس اًتمال  ،سٗزا هٌهَر اس ًم ، راتزاٖٗ حك تا اسثاتٖ

 راتزاٖٗ آى تا اسثاب لْزٕ، ّوچَى ارث هٖ تاضد.  ،حك
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ا ٖ اس ٗىٖ اس اٗي ّ٘چ حمٖ خ تاضد ٍ تاٗد هَرَد  گاًِ در ّز حمٖ حدال  ٗىٖ اس آحار سِ
 (.5، 1371 ٕ، ٌگزٍد) ً٘ستسِ ٍٗهگٖ 

لات  اسماـ  تٌْاحمَلى وِ  -1حمَق تِ الساهٖ، هاًٌد هَارد حٗ  تمس٘ن پذٗز است: 
حمَق  -3.  حمَق لات  اسماـ ٍ ًم  تاليَؼ، هاًٌد حك لسن -2. ّستٌد، هخ  حك لذف

حمَق لات  اسماـ ٍ اًتمال  -4٘ز.لات  اسماـ ٍ ًم  اين اس تثزيى ٍ هًَؼ، هخ  حك ت ز
ضَد ٍ  وِ تِ ٍارث هٌتم  هى ٘ارلات  ًم  ارادى، هاًٌد حك خ ٘زحال غ ٘يلْزى ٍ در ي
حاون ٍ حك استوتاو سٍد اس سٍرِ وِ ًِ لات  اسماقٌد ٍ ًِ  ٗتاتَت پدر، ٍال هَاردٕ، هاًٌد

ام السام حك تو اس اٗي رٍ ،ضًَد ٍ در سهزُ احىاهٌد لات  ًم  ٍ اًتمال، حك ه سَب ًوى
 مكه )است.  ٘ز هَرد ت جتِ غ ْااًتمال آً ٗاًم   ٘تلاتل اها ،ّستٌد لات  اسماـ

 (18، 1  ،1406داهاد،

 هفَْم حکن .3

تاضد.  ٖه ٗزًٕاپذ در وار، ٍحَق ٍ ًفَح ٕه ىن وار، اهز ٍ فزهاى ٖحىن در  غت تِ هًٌ
.هٌى ً٘ش اس هًقاًٖ  اًد  ٘دُهًا« حىوِ» گام اسة را  ٖآٌّ ٕ٘لِه (412، 1 ،1414 ٘دٕ،)فزاّ

ِ رددتٔ هًٌٓتٔ ٍ ًٌٖٗ ،«اُحىوتٔ ٍحىوتٔ»اغلٖ حىن تَدُ ٍ  حٓىّقن ا ٘تق٘نٓ ووقا    »ٕ.در رولق
تز ٗت٘ن آًچٌاى حىن وي وِ تز پسز خَد حىن هٖ وٌٖ؛ حىن تِ غَرت هاًى « تُ ىِّنٔ ٍٓ َدٓن

ًى سقتن هقٖ   است، اقالق حاون تِ لاؾٖ تِ د ٘  آى است وِ ٍٕ ها ستن ضدى هًٌٖ ضدُ
  .(248، 1418ٖ،)راغة اغفْاً ضَد

 ضْ٘د اٍل در تًزٗف حىن گفتِ است: 

ضَد، تِ  هىحىن ضزيى يثارت است اسخكاب ضارو وِ تِ وارّاى هىلفاى هزتَـ »
 .(30، 1)ضْ٘د اٍل ياهلٖ، تٖ تا،  «گًَِ التؿا ٗا ت ٘٘ز.

ّا ٍ  حىن ٍٗهگى ،ارُ رفتتِ آحار سِ گاًِ حك وِ پ٘ص اس اٗي تِ آًْا اض تا تَرِ تِ آًچِ
يدم -3يدم اهىاى ًم   -2يدم لاتل٘ت اسماـ آى اس ًاحِ٘ اض اظ. -1آحارٕ دارد، اس رولِ: 

 اهىاى اًتمال آى تِ اسثاب اًتمال لْزى 
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ّوچَى ه مك داهاد ؾوي هتزادف گزفتي ٍٗهگٖ ّإ يدم ًم  ٍ  ،تزخٖ اس داًطوٌداى
يدم اهىاى »ت٘اى ًوَدُ اًد وِ يثارت است اس يدم اًتمال، ٍٗهگٖ ٍ احز دٗگزٕ تزإ حىن 

تَاًد هتًْد ضَد وِ فالى حىن اس اٍ  تز اساس اٗي ٍٗهگٖ ض ع ًوى ،«تًْد يلِ٘ حىن
ّاى  سلة گزدد؛ سلة حىن اهىاى ًدارد ؛ آى گاُ اضارُ ًوَدُ اًد وِ يلت ٍرَد خػَغ٘ت

ًًَگذار است ٍ هذوَر آى است وِ اخت٘ار ٍ سهام حىن در دست حاون ًٌٗى ضارو ٍ لا
اها ّواى  (21، 1 ،1406ه مك داهاد، ه ىَم يلِ٘ ٗا هىلف در اٗي تارُ اخت٘ارٕ ًدارد. )

هتفاٍت  ،گًَِ وِ گذضت ٍٗهگٖ ٍ احز يدم اهىاى ًم  تا ٍٗهگٖ ٍ احز يدم اهىاى اًتمال
يدم لاتل٘ت » تِ ٍٗهگٖ ٍ احز « ّستٌد، اس سَٖٗ ٍٗهگٖ ٍ احز يدم اهىاى تًْد تِ سلة آى

 تاسگطت دارد.« سماـا

 تفاٍت حك ٍ حکن .4

هتفاٍت ّستٌد، سٗزا حك تزاى غاحثص سلكِ اٗزاد حىن اس ًهز تًزٗف ٍ آحار  حك ٍ
آٍرد.  وٌد، اها حىن غزفا رخػت ٍ رَاسى است وِ ضزو ٗا لاًَى تزاى ض ع پدٗد هى هى

 س٘د ٗشدٕ گفتِ:

 تزخالف حىن .... ت استتلىِ ًَيٖ اس هِله ٍ ها ى٘ ،ؾً٘فٖ اس هِله ٕك، هزتثِح»
ٍ ٗا حىن تِ تار  در اًزام دادى ٗا اًزام ًدادى چ٘شٕاست وِ هززد رً  رخػت ٍ اراسُ 

 . (55، 1 ،ق1410،)قثاقثاٖٗ ٗشدٕ« اًزام فًلٖ ٗا تزن آىتز  است وزدى احز

تزخٖ گفتِ اًد حك ّواى حىن ضزيٖ است ٍ تا آى ّ٘چ فزلٖ ًقدارد؛ رقش اٌٗىقِ حقك،     
ت٘ار آى در دست هىلف لزار دارد، اس اٗي رٍ اسماـ پذٗز است. تقِ يثقارت   حىوٖ است وِ اخ

تلىقِ، حقك    ؛( 234، 1 ،ق1427،هزيطقى )دٗگز، حك تِ احىام اسماـ پذٗز اقالق هٖ ضقَد  
اس اٗقي رٍ   ،سلكِ ً٘ست تلىِ تطزًٗى ا ْى هٖ تاضقد  ،اها حىن ،سلكٔ تز افًال خاغِّ است

 (140، 6 ،1424رم ض٘زاسٕ، ٗىٖ داًستي حك ٍ حىن غ ٘ح ً٘ست. )هىا

 ٕ اخت٘ار تا حکن ٍ حك. راتط5ِ

خ٘ار هتزادف تا اخت٘ار ٍ ٗا اسن هػدر اس اخت٘ار هٖ تاضقد؛ تزخقٖ اس فمْقاء تقا تَرقِ تقِ       
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ًقِ اس رولقِ احىقام. )الرٕ،     ،آى را اس رولِ حمَق تزضقوزدُ اًقد   ،ٍٗهگٖ ٍ آحار حك ٍ حىن
حىن ضزيٖ داًستِ ضدُ است، چٌاى وقِ   ،خت٘ار( اها در ًگاُ دٗگزٕ خ٘ار ٗا ا273، 2، 1418

 ه٘زسا حث٘ة اهلل رضتٖ گفتِ است:

خ٘ار)اخت٘ار( ٗه حىن ضزيٖ است وِ تِ رً  ضقارو هٌقَـ هقٖ تاضقد ٍ تقِ هىلقف       »
 (276، 1407 ،رضتٖ«) هزتَـ ًوٖ تاضد.

ٍ تا تَرِ تِ دالٗ  اخت٘ار ررَو  تا تَرِ تِ آًچِ در ٍٗهگٖ ّا ٍ آحار حك ٍ حىن گذضت
اس رولقِ احىقام    ،خ٘ار ،( ٍ هاًٌد آى228ا ثمزُ /«)ٍ تًَ تْيّ أحكّ تزدّّيّ.»اس رولِ آِٗ  ،ٍدس

 ضزيٖ هٖ تاضد.   

 حك ٗا حکن تَدى اخت٘اررجَع زٍج در طالق رجؼٖ   .6

ق.م تِ رَاس ررَو سٍد تِ 1148هادُ  ( ٍ ً٘ش در328، 1، 1418در هٌاتى فمْٖ ) الرٕ، 
 ٗح ضدُ است.سٍرِ در هدت يدُ ررًِ٘ تػز

 اٍل )حك تَدى اخت٘ار رجَع زٍج در طالق رجؼٖ( دٗذگاُ .6.1

حمَق سٍد تَدُ ٍ اس ّو٘ي  تز اساس اٗي دٗدگاُ اخت٘ار ررَو سٍد در قالق ررًٖ اس 
هػا  ِ تِ ّو٘ي سثة تزخٖ  .(159 ،3 ،1363،رٍٕ لات  اسماـ هٖ تاضد )غزٍٕ اغفْاًٖ

  .(150، 3، 1413ٖ،لو ٘زسإ)هداًستِ اًد ٘حتز آى را غ 

ٍ  اخت٘ار ررَو را حك سٍد داًستِ اًد( ق.م1148) ٕهادُ تا تَرِ تِاس حمَلداًاى  تزخٖ
تز  ٍٕ ارادُ سٍد ٍ هسلف وزدى اوو٘تاس ح ٗتّدف لاًًَگذار، حوااضارُ ًوَدُ اًد وِ چَى 

د وِ داًستِ اًاسماـ ٍ هػا  ِ  هشتَر را لات حك اس ّو٘ي رٍٕ  ،هٖ تاضدسزًَضت خاًَادُ 
 ٘زتِ غَرت هػا  ِ هًَؼ ٍ غ ٗا ،در ؾوي يمد السم ٗا ،٘واًرا هستم آىتَاًد  ٖسٍد ه

 : گفتِ است ٕ ٌگزٍد ،هًَؼ سالف وٌد

، 1387  ٕ،)  ٌگزٍد«است ٘حاسماـ حك ررَو سٍد تِ سٍرِ غ  ٖدر قالق ررً»
1029).  
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 دٗذگاُ دٍم )حکن تَدى اخت٘ار رجَع زٍج در طالق رجؼٖ( .6.2

داًستِ اًد. اهام خوٌٖ٘ حىن سٍد در قالق ررًٖ را ررَو ٕ اهاهِ٘ اخت٘ار مْاف اوخز
 ٌٖ٘،خو« )ناّز آى است وِ اخت٘ار ررَو در قالق ررًٖ حىوٖ ضزيٖ است»فزهَدُ اًد: 

1425، 3، 622).  

 استلات  اسماـ داًستِ  ٘زاس لَايد آهزُ ٍ غ حىن ٍ ررَو سٍد را ٘اراخت ٘شت ز ا ًلَم ً
 ِّ٘رَاس ررَو سٍد تِ هكلّمِ ررً» :ً٘ش گفتِ است ٗشدٕ ٘دس .(20ظ ،1، 1388)ت زا ًلَم،

 .(114، 2، تا ٗشدٕ، تٖ ٖٗ) قثاقثا«تاضد ىلات  اسماـ ه ٘زحىوى ضزيى ٍ غ

گزٍّٖ اس حمَلداًاى ً٘ش حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد در قالق ررًٖ ٍ لات  اسماـ 
 .(258، 1388 ،ًستِ اًد )غفاٖٗ ٍ اهاهًٖثَدى آى را الَٕ ٍ تا اغَل حمَلٖ ساسگارتز دا

 )حك تَدى اخت٘ار رجَع زٍج( دالٗل دٗذگاُ اٍل .6.1.1

 ٘شوِ لاًَى هدًى ًًطاًگز آى است   لاًَى هد1148ًٖ ٕدر هادُ« حك»ولوِ حوز -1
 ٗيدر ا ٖلاًَى هدً  .تزفزؼ وًِهز دارد  «ٖررَو سٍد در قالق ررً ٘ارحك تَدى اخت»تِ 

ق.م. حك ٍ لات   754ٍ  10ارادُ ٍ حىَهت هَاد  ٕتاضد، اغ  آسادهَرد سىَت وزدُ 
 را ًت٘زِ هٖ دّد.اسماـ ٍ هػا  ِ تَدى آى 

اس حمَق خػَغٖ ٍ حاوو٘ت ارادُ ، آى است وِ ّدف لاًًَگذار اس اٗزاد حك ررَو -2
در ً٘ش ق.م 1105هادُ ٍٗهُ آى وِ تِ ،حواٗت وٌدتز سزًَضت خاًَادُ ٍٕ سلف ٍتضَّز 
هٖ داًد. اگز قالق تِ ضَّز ٍ ٍٗهگٖ ّإ اس خػاٗع را رٗاست خاًَادُ  ،سٍر٘يرٍاتف 

اتتدا ٍ ٗا در ؾوي تَاًد اٗي حك ٗا اسماـ آى را در ٍٕ هٖ ،اخت٘ار هزد ٍ ررَو، حك اٍست
 ضزـ وٌد.يمد 

 ًمذ ٍ ًظر 

ق.م وِ در د ٘  اٍل تِ آى استٌاد ضدُ، د ٘  تز حك 1148ٕٕ حك در هادُوارتزد ولوِ
تَدى اخت٘ار ررَو سٍد ً٘ست؛ سٗزا، هوىي است وِ هًٌإ هزاسٕ حك هزاد تاضد، ّواى 

ٗا حك ارزإ توام  ٍ تَاًد تِ قَر ولٖ حك توتىوس ًوّٖ٘چ» ق.م959 ٕهادُگًَِ وِ در 
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سٗزا حك تِ غَرت هزاس تِ وار رفتِ است، « ٗا لسوتٖ اس حمَق هدًٖ را اس خَد سلة وٌد
ق هدًٖ وِ ّواى اّل٘ت توتى ٍ اّل٘ت است٘فا است اس رٌس حك تِ توتى ٍ حك ارزإ حمَ

اّل٘ت توتى ٍ » ، در ت٘اى اٗي هديا تاٗد گفت وِٕ حىوٖ داردٍ رٌثِ ثَدُهًٌإ خاظ آى ً
 اس اٗي رٍ، هٖ تاضدٕ ض ػ٘ت حمَلٖ ٍ اس  َاسم ح٘ات اًساًٖ ّز فزد السهِ «اّل٘ت است٘فا

اٗي اهز تز حىن تَدى هفاد اٗي هادُ  هوىي ً٘ست، اس فزد ْاسلة اٗي حمَق ٍ اًفىان آً
تِ يالٍُ هٖ تَاى هَاد هشتَر را تِ هَاردٕ وِ  .(287، 2، 1406)ه مك داهاد،.دارددال ت 

 ه ا ف ًهن ٍ ؾد هماغد ٍ هػا ح هخثت راهًِ ًثاضد هٌػزف داًست.

 تزإ ٍن٘فِ إ ارتوايٖ ٍ هسؤٍ ٘تٖ ،رٗاست هزد در ًمد د ٘  دٍم هٖ تَاى گفت وِ
ًِ دستاٍٗشٕ تزإ سلكِ  ،خاًَادُ ٍ حواٗت اس ايؿإ آى است هػل تًهام ت طٖ ٍ 

حفم تزإ  ه دٍدُ تَدُ ٍرٍاتف سٍر٘ت  تِ. لَاه٘ت هزد تز سى هزدرَٖٗ ٍ تزتزٕ خَاّٖ 
 خاًَادُ اً الل اس اس ّو٘ي رٍٕ اخت٘ار ررَو سٍد رْت پ٘طگ٘زٕ ،هٖ تاضدهػا ح خاًَادُ 

ٍ تسلف  اٍ دادُ ضدُ ٘  هَلً٘ت ارتوايٖ سٍد تِ د  تِ است وِ  هٖيوَ هٌافى تأه٘ي ٍ
 گفتِ است:يالهِ قثاقثاٖٗ  هشتَر اس آىِ وسٖ ً٘ست تا لات  اسماـ تاضد.

ه دٍد ًسثت تِ حك ررَو سٍد  ٕتزتزتِ  (228)ا ثمزُ/« دررٔ ْ٘ي لزرال يل» رولِ»
  .(340، 2 ،1374 ٖٗ،)قثاقثا«دال ت ًدارددر توام هَارد تزتزٕ  ٍ تز تَدُ

 ٘تاست وِ حاوو إ ٗهٍُ ٖخاًَادُ ساسهاى حمَلٕ حمَلٖ ً٘ش تػزٗح ضدُ وِ اس ساٍِٗ
-در هادُ «حك»، اس اٗي رٍ وارتزد ولوِ در آى راُ ًدارد ٖٗ،رش تِ قَر ه دٍد ٍ استخٌا ادُ،ار

در قالق ٍ غلح تز آى هوىي ررَو  ٘اراخت اسماـوِ  د ٘  تز اٗي ً٘ستق.م.  1148 ٕ
 .(443، 1، 1391ٗاى،)واتَس تاس

 )حکن تَدى اخت٘ار رجَع زٍج( دالٗل دٗذگاُ دٍم .6.2.1

اگز هزد سًص را قاللى دّد  :»ي ٗ)و( در ٍغف قالق تاوانن اهام هَسى رٍاٗت  -1
ردا دادُ آى سى اس ٍٕ را قالق إ وِ سًص وِ در آى حك ررَو ًدارد، اس ّواى   هِ 

  (.216، 22، 1416ياهلٖ، حز) «ضَد هٖ

سٍر٘ي اس  ،ٕ قالقرٍاٗت هشتَر حاوٖ اس آى است وِ در قالق تاٗي اس ّواى   هِ
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ٗىدٗگز ردا هٖ ضًَد، اها هفَْم رٍاٗت هشتَر آى است وِ در قاللٖ وِ سٍد حك ررَو 
اس ضَّزش ردا ًطدُ ٍ وواواى تز يلمِ هكلمِ ررًِ٘ ه ؽ ٍلَو ٍ اًطإ قالق، دارد، تِ 
ٍ سٍد ً٘ش حك اسماـ آى را ًدارد، اس اٗي اهز هٖ تَاى حىن تَدى  سٍر٘ت تالى استٍ پًَ٘د 

 اخت٘ار ررَو سٍد را ًت٘زِ گزفت. 

وِ تِ ًَيٖ  هطزٍـ ضدُت مك ررَو در قالق تِ لػد ررَو  ق.م1148 ٕدر هادُ -2
سٗزا در ايوال حقك ض ػقٖ احت٘قارٖ تقِ     را ًت٘زِ هٖ دّد،  سٍد  ررَواخت٘ار  حىن تَدى

 وافٖ است.وٌد، دال ت غزف  فم ٗا فًلٖ وِ تز ايوال حك تلىِ  ،لػد ً٘ست

تِ  ،ق.م . تِ هًٌإ حك ٍ اهت٘اس فزدٕ ً٘ست ؛ تلى1149ِٕ ٕ حك در هادُولوِ -3
قالق ررًٖ را تِ  ،هًٌإ اخت٘ار هٖ تاضد؛ سٗزا، اگز ررَو لات  اسماـ تاضد ٍ اسماـ آى

هاًٌد ،تَاًد اس حمَق سٍر٘تٗگز ًوٖقالق تاٗي تثدٗ  وٌد، اس آًزا وِ در اٗي غَرت سى د
 .(260-259، 1388تٌ٘د)غفاٖٗ ٍ اهاهٖ،حك سٍرِ  كوِ هٖ ،ًفمِ ٍ ارث تزخَردار گزدد

 هطزٍـ ضدى ت مك ررَو در قالق تِ لػد ررَو وِ در د ٘  دٍم تِ آى اضقارُ رفقت،  
ررقَو  د ٘  تز حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد در قالق ررًٖ ً٘ست، سٗزا گزچِ تزخٖ  ت مك 

را ضقزـ  اس فمْا لػد ررَو  تزخٖ .(68، 5   را  تِ لػد ررَو هطزٍـ ًوَدُ اًد)اهاهى،تٖ تا،
 ،ًىٌقد ضَّز در ٌّگام ررَو در قالق، لػد ررَو ّقن   اگز ت مك ررَو ًداًستِ ٍ گفتِ اًد

 .(795، 1424ٌٖ٘،)خو ٗاتدٖ تاس ررَو ت مك ه

، هقخالً تقا   تاضد ٖات  لثَل ًول ٖتِ غَرت ول ً٘شتِ لػد  ٖايوال حك ض ػ يدم ً٘اس
 اس ّو٘ي رٍٕ .(535، 1346،ٕ)  ٌگزٍدآى وِ ت٘ى حك ض ػٖ است، لػد در آى السم است

 تزضوزدُ است. ٘ىت ٖاساس ٗفآى را اس ضزا ً٘شق.م 190 ٕهادُ

ٕ د ٘  سَم اٗي دٗدگاُ ً٘ش هٖ تَاى گفت وِ تز فزؼ حك تَدى اخت٘ار ررقَو ٍ  درتارُ
چٌاى وقِ اهقام خوٌ٘قٖ     ،هاّ٘ت قالق ررًٖ تِ تاٗي تثدٗ  ًوٖ ضَد لاتل٘ت اسماـ آى ً٘ش

 فزهَدُ اًد:

ناّزاً رَاس ررَو سٍد در قالق ررًٖ حىن ضزيٖ است وِ لاتق  اسقماـ ً٘سقت...اس    »
اٗي رٍ اگز سٍد تگَٗد : حك ررَو خَدم را سالف ًوَدم، حك ررَو سٍد سالف ًطقدُ ٍ ٍٕ  
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    (.796ق، 1422 ،)اغفْاًٖ «پس اس آى حك ررَو دارد

هاًٌقد: ققالق غ٘قز هدخَ قِ،      -تزش قالق ّإ ضطگاًِ تقاٗي  تِ يالٍُ در فمِ اهاهِ٘ 
قالق ٗاالسِ، قالق دختز غغ٘زُ، قالق خلى ٍ هثارات در فزؾٖ وِ سٍرقِ تقِ تقذل ررقَو     

ّقز قاللقٖ ررًقٖ    -ًىزدُ ٍ قالق سَم وِ پس اس سِ ٍغلت هتَا ٖ ت مقك ٗافتقِ اسقت   
ي ٗتقز تقا   ٖاست وِ تا سهاًٖ وِ ًع خاغق  آىهمتؿٖ  ققالررًٖ تَدى ه سَب ضدُ ٍ 

 .وٌ٘ن ٕ رتَدى قالق ًداضتِ تاض٘ن حىن اغ  را را

ِ   ٘قد هفرا ي ٗضارو در هَرد اًَاو قالق تا ٗدت دتزخٖ اس حمَلداًاى  ٍ اًقد حػقز ًداًسقت
ى ضَّز ٍال ٘اروِ تِ ارادُ ٍ اختًانز ّستٌد ٌٖٗتا ٕتٌْا تِ قاللْا هَارد ضطگاًِ» :گفتِ اًد

؛ اس ّو٘ي رٍٕ تزخٖ اس فمْا قالق سًٖ را وِ ضَّزش  (48، ظ 1371،)هْزپَر «دًضَ ٖه
اس رولِ السام قالق تقاٗي   ،ٍٕ را قالق ًوٖ دّد ٍ اس دادى ًفمِ تِ ٍٕ خَددارٕ هٖ وٌد

 (. اٗي قالق تَسف حاون ضزو غَرت هٖ گ٘زد.349ق، 1417 ،)رٍحاًٖ لوٖتزضوزدُ اًد

هَرد اًَاو قالق را هف٘د حػقز ًقداً٘ن،چٌاى وقِ در سق ي      تزفزؼ وِ ت دٗد ضارو در
ٕ قالق ررًٖ تَسف سٍد هَرة تقاٗي  اسماـ حك ررَو در يدُ،گذضت -رُ–اهام خوٌٖ٘ 

 : ً٘شگفتِ است ٕ ٌگزٍد ،ضدى قالق ررًٖ ًوٖ ضَد

   .(1029، 1387ٕ،) ٌگزٍد«ضَد ٖقالق ًو ٗيا ٘تهاّ ٘٘زاسماـ حك ررَو هَرة تغ»

اًزقام  تا تواهٖ احىام ٍ آحار خقَد   ررًٖقالق د ٘  سَم آى است وِ اس رولِ ًمدّإ 
ٍ تٌْا هاًى اس ررَو سٍد  تِ سٍرِ هٖ ضقَد، اس   ًدادُقثً٘ت آى را تغ٘٘ز  اخت٘ارٍ اسماـ ضدُ 

سَٖٗ چَى غزؼ لاًًَگذار رلَگ٘زٕ اس قاللْإ تٖ هَرد ٍگسستِ ضدى پًَ٘د خقاًَادُ ٍ  
 ذا تاٗي داًستي اٗقي قاللْقا تقا هػقل ت ٍ      ،آى استغ٘اًت اس هػا ح وَدواى حاغ  اس 

 اّداف لاًًَگذار هغاٗز است.

 راتطِ اسماط اخت٘ار زٍج ٍ دٗگر آثار طالق رجؼٖ .7

 اخت٘ارتا اسماـ  آٗا ،ي ضدى قالق ررًٖ ضَدٗررَو هَرة تا اخت٘اراسماـ تز فزؼ وِ 
تزإ پاسخ تِ هاًٌد؟ هٖ رًٍد ٗا آى وِ تالٖاس ت٘ي هًٖ٘ش آحار قالق ررًٖ دٗگز  ،ررَو



 

 

 

 

 67 بررسي حك يا حکم بودن اختیار رجوع زوج در طالق رجعي

 

 گ٘زًد:تِ ضى  حٗ  هَرد اضارُ لزار هٖآحار قالق ررًٖ تزخٖ اس هشتَر، پزسص 

 ق.م( 1148در هدت يدُ )م  سٍرِتِ  سٍد ررَو  -1

 ق.م( 1109ًفمِ سٍرِ در هدت يدُ )م  ٕهكا ثِ -2

 ق.م( 943اس آًْا در هدت يدُ )م  ٗىٖدر غَرت فَت  ٘يتَارث سٍر  -3

ٕ در هدت يدُدختز خَاّز سى تِ اراسُ سى  ٗااسدٍاد هزد تا دختز تزادر َـ تَدى هٌ  -4
 ررًِ٘

 ّز سى اسدٍاد وٌد.اتَاًد تا خَ ٖهزد ًو ِ٘ررً ٕدر هدت يدُ -5

؛ ضَد ٖه ػٌِ ه سَب ه ٕسًا، سٍرِ هزتىة سًا ضًَد ٗاسٍد  ٕاگز در هدت يدُ -6
 ق. م. ا( 85)م  در حىن سٍر٘ي ّستٌد.  سٗزا،

 ق.م( 1054)م  ضَدٖ ه ٕزهت اتدهَرة حٔ ،است ِ٘ررً ٕوِ در يدُ ٖسًا تا سً -7

 ق.م( 1058تاضد )م  ٕآى يد ٕاس ًِ قالق وِ ضص تا ًٖاض ٕحزهت اتد ٗزادا -8

اس ت٘ي رفتي ٗا تالٖ هاًدى دٗگز آحار قالق ررًٖ در فزؼ اسماـ اخت٘ار در خػَظ 
 :تٌدسٍد دٍ دٗدگاُ حٗ  لات  تَرِ ٍ تزرسٖ ّس

 ،ٍ تٌْا در خػَظ ررَو حىن قالق تاٗي را داردررًى تَدُ  قثً٘تاً هشتَر قالق (ا ف
تا تواهى احىام ٍ آحار خَد  ٖقالق ررً ّستٌد، سٗزاحال خَد تالى ِ ررًى ت اها دٗگز احىام

ساتك را  ٘توِ ضَّز تتَاًد سٍر تٌْا هاًى اس آى استٍ اسماـ حك ررَو  ٗدُه مك گزد
، 5 ، تاٖ )اهاهى، ت هلغٖ ًوٖ ساسداحىام آى را  ًدادُ ٍ دٗگز ٘٘زآى را تغ ً٘تى قثٍ  ،تاسگزداًد

 .(1029، 1387 ٕ، ٌگزٍد؛   70

قالق ررًٖ هشتَر حىن قالق تاٗي را ررَو ٗا غلح تز آى، اخت٘ار در غَرت اسماـ ( ب
، ٖمقد السهق  در ؾوي ياگز ٗا  تِ سٍرِ ررَو ًىٌدًذر وٌد وِ سٍد اگز تا ٍرَد اٗي وِ  ،دارد

ٖ  ي تز قالق ررًٖ غ ٘ح ً٘سقت ٗاقالق قالق تا وٌد،ضزـ يدم ررَو  ٕ  )قثاقثقاٗ  ،ٗقشد
  (.114 ،تا تٖ
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دٍ دٗدگاّٖ وِ تِ آًْا اضارُ رفت ًطاًگز آى ّستٌد وِ تز فزؼ وِ اخت٘ار ررقَو سٍد  
در قالق ررًٖ هَرة تثدٗ  ضدى قالق ررًٖ تِ قالق تاٗي ضَد، دٗگز آحار قالق ررًٖ 

 ًوٖ رًٍد. اس ت٘ي

تَارث رفا تِ سٍد ٍ  ،تا تمإ دٗگز آحار قالق ررًٖ، هاًٌد: ًفمِ ،اسماـ اخت٘ار ررَو سٍد
تزخالف ٍرداى ٍ اًػاف لؿاٖٗ ً٘ست، سٗزا در ّز غَرت چَى سٍرِ در هقدت يقدُ حقك    

در غَرت اس ت٘ي رفتي ّوِ آحار قالق ررًٖ، تاه٘ي هً٘طقتٖ سى ً٘قش هطقى      ،اسدٍاد ًدارد
ِ    ،ؾقزر ٍٕ ضقَد  ٍ است وِ هَرة يسز ٍ حزد  ضدُ ٍ هوىي ٕ اس ّوق٘ي رٍ هفسقزاى آٗق

 اًقد  ًوقَدُ را قالق تدٍى ا  اق ؾزر تِ سٍرِ تفس٘ز  (49)احشاب/« سٓزِّحَّٔٔيَّ سٓزاحاً رٓو٘الً»
 .(351، 2، 1411٘لٖ،)سح

 َع اسماط حك رجشرط  .8

آٗا ضزـ اسماـ اخت٘ار سٍد هوىي است؟ پاسخ تِ اٗي پزسص فزو تز حىن ٗا حك 
 ،داًستي اخت٘ار ررَو سٍد است، سٗزا تز فزؼ حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد در قالق ررًٖ

تا  ًِ تسلف داضتي سٍدتزاى تػو٘ن تْتز است هْلتى اسماـ آى هوىي ً٘ست ٍ هدت يدُ، 
 ذا گزچِ اسماـ اخت٘ار ررَو در ؾوي يمد السم هستملٖ ضزـ ضَد،  ،اـ وٌدتتَاًد آى را اسم

سٍد تا ٍرَد سالف ٍ تَدُ  هشتَر تاق ضزـ  هَرة اس ت٘ي رفتي آى اخت٘ار ً َاّد ضد ٍ
حك ٗه  سٗزا ررَو ،(622، 3 ،1425ٌٖ٘،)خووٌد ررَو  سٍرِتَاًد تِ  هٖوزدى اخت٘ار ررَو 

در راُ هػل ت است وِ  ضدُ تاضد، تلىِ اخت٘ارى   ال ٍدس اهت٘اس فزدى ً٘ست وِ تِ ًفى ٍ
تمإ آى تِ ضَّز دادُ ضدُ است ٍ تِ يثارتٖ، ررَو در قالق ررًٖ ٗه لايدُ  خاًَادُ ٍ

اهزٕ است وِ تز اساس هػل ت ارتوايٖ همزر گزدٗدُ است ٍ اس ّو٘ي رٍ ارادُ ضَّز ًوٖ 
(. 258 ،1388ٖ،اهاهثار است )غفاٖٗ ٍ تَاًد آى را سالف ٍ تَافك تز خالف آى ً٘ش فالد ايت

 حسي اهاهٖ گفتِ است: 

تدٗي رْت ررَو لات  اًتمال ٍ اسماـ ضٌاختِ ًطدُ  ،ررَو در قالق ررًٖ حىن است»
 (. 402، 2  ،تاٖ ت ،تَاى يدم ررَو را ؾوي يمد السم ضزـ ًوَد )اهاهٖ است ٍ ًوٖ

تاٗد تِ آى  تگذارد،اش ضزقى  ّز وس تزاى سٍرِ»اًد:  وِ در آى فزهَدُيلى )و( رٍاٗت 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=33&AID=49
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 ،1416ٖ،)حزياهل« اٍ اح ّ حزاهاً حزّم حالالَ ا وسلوَى يٌد ضزٍقْن ا ّا ضزقاً»ٍفا وٌد؛ سٗزا 
 ٕ قالق ررًٖ ً٘ست، سٗزا هٖ تَاى آىد ٘  تز اهىاى اسماـ اخت٘ار سٍد در يدُ (353، 12

سٗزا ٍفإ تِ ضزـ ٍ  هٌكثك داًست،را تِ هَاردٕ وِ خالف التؿإ قالق ررًٖ ًثاضٌد 
اس اٗي  ،داضتِ تاضدًتداخ  آى  تا ًهن يوَهٖ ٗا همتؿإ حاتسهاًٖ السم است وِ  لزارداد

چَى ضزـ اسماـ اخت٘ار ررَو تز خالف همتؿإ قالق  ،تا ٍرَد غ ٘ح تَدى قالق رٍ
  تِ ً َ ا شام حتٖ اگز،ررًٖ ٍ تز خالف هػل ت در ًهز گزفتِ ضدُ تَسف ضارو هٖ تاضد

 سٍد اخت٘ار ررَو دارد. ،اسماـ ضدُ تاضدّن  آٍرٕ

 صلح، تر اسماطِ اخت٘ارِرجَع  .9

در خػَظ رَاس ٍ يدم رَاس هػا  ِ تز اسماـ اخت٘ار ررَو سٍد اختالف ًهز ّست، 
ٕ غلح ه٘زسإ لوٖ اس قزفداراى رَاس غلح تز اسماـ اخت٘ار ررَو در پاسخ پزسطٖ درتارُ

 گفتِ است: 

وِ در وتة فمِْ٘ هذوَر تاضد، ٍ  ىي يدم حوز آى ت ػَظ، ا  ال در ًهزم ً٘ست »
د ٘  يدم رَاس آى ً٘ست. تِ رْت آى وِ ضأى فمْا ت٘اى اهْات هساال  است ٍ گاّى 

ضًَد. ٍ ّز گاُ فزيى هذوَر ًثاضد د ٘  يدم رَاس آى ً٘ست، هخال در وتاب  هتَرِ فزٍو هى
وٌٌد ٍ  ىي  ٍ هثكالت را حوز هى وٌٌد ٍ ضزاٗف ارارُ احىام ار٘ز خاظ ٍ يام را حوز هى

ضًَد. ٍ اس آى چِ در وتاب ارارُ هذوَر  اوخز هساال  است٘زار يثادات را ت ػَظ هتَرِ ًوى
ضَد. ٍ ّن چٌ٘ي در وتاب غلح هتَرِ لَايد ولِ٘ غلح ضدُ ٍ  است احىام آى هستفاد هى

ّن هتَرِ اٗي  اًد، ّز گاُ ت ػَظ در احىام ررًت ٍ وتاب قالق ضزاٗف آى را هٌمّح وزدُ
ًثاضٌد وِ آٗا اٗي غلح خاظ غ ٘ح است ٗا ًِ، ؾزر ًدارد. ٍ اها د ٘  در اٗي هسأ ِ: ّواى 

ا ػلح راٗش ت٘ي ا وسلو٘ي ا ّا غل ا اح  »يوَهات غلح است. هخ  لَ ْن يلْ٘ن ا سالم 
( ٍ ضىى ً٘ست وِ اٗي غلح ًِ ه ل  حزام 443، 18، 1416حزاها اٍ حزّم حالل)حز ياهلٖ، 

ت ٍ ًِ ه زّم حالل. پس راٗش خَاّد تَد. سٗزا وِ راٗش است اس تزاى هكلمِ ررًِ٘ وِ اس
چ٘شى تدّد تِ ضَّزش وِ در يدُ تِ اٍ ررَو ًىٌد ٍ اٍ را تگذارد تا يدُ اٍ هٌمؿى ضَد ٍ 

ا ًٌاى ضَد. ٍ ّ٘چ فزلى ها ت٘ي حك   اس ضز اٍ خالظ ضَد، ٗا تِ همػد خَد تزسد وِ هكلك
ضَد ٍ  فى ً٘ست. ٍ چَى اٗي هًٌى در ؾوي ساٗز يمَد السهِ هت مك ًوىا زرَو ٍ حك ا ط



 

 

 

 

70 79هفدهم، پايیس و زمستان  ، شمارهنهمپژوهشي فقه و حقوق اسالمي، سال  -علمي نشريه 

 

 ٘زسإ)ه« وٌد ررَو تِ غلح هى ،خَاّد وِ اٗي هًاٍؾِ در ؾوي يمد السهى تاضد سٍرِ هى
 (. 151، 3 ،1413 ٖ،لو

استدالل ه٘زسإ لوٖ درست ً٘ست، سٗزا اگز ضه در اٌٗزا اس ًَو ضه در حك ٗا حىن 
ّا راٗش ً٘ست؛  ٕ ضثْات هػدالِ٘ است وِ توسه تِ يام در آىرولِتَدى تاضد، هَرد اس 

ٍ ى تا فزؼ اٗي وِ رَاس ررَو اس رولِ حمَق تاضد، اگز در لاتل٘ت ًم  آى ضه ضَد، 
تاسگطت ضه در اٗي فزؼ تِ اٗي است وِ آٗا اٗي اهز لاتل٘ت ًم  دارد ٗا خ٘ز؟ ٍ اٗي اهز 

 .(26، 1، 1406داهاد، )ه مك ضَد ً٘ش تا توسه تِ يوَم احثات ًوى

غلح تز اسماـ آى راٗش ً٘ست، چٌاى وِ اهام  ،تا تَرِ تِ حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد
ٍ آًچِ  غلح اس حمَلى غ ٘ح است وِ لات  ًم  ٍ اسماـ تاضد»فزهَدُ اًد:   -رُ-خوٌٖ٘

دٗي ٍ حك ررَو در  ِتاضد، هاًٌد حك هكا ث لات  ًم  ٍ اسماـ ً٘ست غلح اس آى غ ٘ح ًوى
قالق ررًى ٍ حك ررَو در تذل وِ حاتت است اس تزاى سٍرِ در قالق خلًى؛ وِ در اٗي 

  .(471، 2  ،1425ٌٖ٘،خو) «غَر، غلح غ ٘ح ً٘ست

 اهاهٖ اس حمَلداًاى ً٘ش گفتِ است: 

حمَلى وِ غ٘ز لات  اسماـ ٍ غ٘ز لات  اًتمال هٖ تاضد ًوٖ تَاًد هَرد غلح لزار گ٘زد »
، 2  ،تا ٖت ٖ،اهاه)...« ر قلة ٍ حك ررَو سٍد در قالق ررًى هاًٌد حك هكا ثِ داالي د

325).  

تا تَرِ تِ يدم رَاس غلح تز اسماـ اخت٘ار ررَو اگز سٍد در يَؼ هػا  ِ هشتَر اس 
 .(531، 1424ٌٖ٘،خو)ها ه آى ًوٖ ضَد  ،سٍرِ ها ٖ گزفتِ تاضد

لوٖ وِ غلح تز  هاًٌد ه٘زسإ ،اس تزرسٖ دٗدگاُ فمْا هٖ تَاى درٗافت وِ فمْاٖٗ
اسماـ اخت٘ار ررَو سٍد را راٗش داًستِ اًد، اخت٘ار ررَو سٍد را اس حمَق سٍد تزضوزدُ ٍ اس 

وِ اسماـ اخت٘ار  -رُ-هاًٌد حؿزت اهام ،ّو٘ي رٍ آى را لات  اسماـ داًستِ اًد، اها فمْاٖٗ
٘ار ررَو سٍد دٗدگاّطاى هثتٌٖ تز حىن تَدى اخت ،هشتَر ٍ غلح تز آى را راٗش ًداًستِ اًد

تدْٖٗ است وِ حىن ضزيٖ لات  اسماـ ً٘ست، اس ّو٘ي رٍٕ ت ج اس اهىاى اسماـ  ،است
 ٍ غلح تز آى هتفزو تز ًشاو حىن ٗا حك تَدى اخت٘ار ررَو سٍد است.
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رَاس ٍ يدم رَاس ررَو  ،اس رولِ هثاحج هتفزو تز اسماـ اخت٘ار ررَو سٍد ٍ اسماـ آى
٘ار ررَو است، اس دٗدگاُ لاالالى رَاس اسماـ اخت٘ار ررَو ٍ سٍد تِ سٍرِ در فزؼ اسماـ اخت

هػا  ِ تز آى در رَاس ررَو سٍد تِ سٍرِ تزدٗدٕ ً٘ست، چٌاى وِ ه٘زسإ لوٖ گفتِ 
 است: 

اًد وِ تا ٍرَد تسل٘ن غ ت هػا  ِ گفتِ است وِ  تًؿى افاؾ  اّ  يػز ًم  وزدُ»
ضَد. ّز  ست ٍ هٌطا يَد سٍر٘ت هىتًد هػا  ِ ّز گاُ سٍد ررَو وٌد، ررَو اٍ غ ٘ح ا

چٌد فً  حزام وزدُ است. حاغ  اٗي وِ ّز چٌد اس تاب حىن قلثى حزام است ررَو، ٍ 
 ٘زسإ)ه« ضَد  ىي اس تاب حىن ٍؾًى وِ تزتة احز تز هززد ررَو است، احز هتزتة هى

 .(151، 3 ،1413 ٖ،لو

  آٗت اهلل خَٖٗ ٍ تثزٗشٕ ً٘ش گفتِ اًد:

چِ غ ٘ح ٍ السم است وِ ررَو ًٌواٗد، ٍ قٖ حقكّ ررقَو اٍ اس تق٘ي     اٗي هػا  ِ اگز »
 ٌ٘قٖ، )خو «ًوٖ رٍد ٍ در غَرتٖ وِ ررَو وٌد، قاللٖ وِ دادُ هَرة رقداٖٗ ًوقٖ ضقَد   

1424 ،2 ،531).   

لاالالى تِ يدم رَاس اسماـ اخت٘ار ررَو سٍد ٍ غلح تز آى ً٘ش ررَو سٍد تِ سٍرِ در 
هػا  ِ تا »فزهَدُ اًد:  -رُ–اًد، چٌاى وِ اهام خوٌٖ٘  فزؼ اسماـ اخت٘ار را راٗش داًستِ

هزد ًسثت تِ يدم ررَو در قالق ررًى هزدى وِ سى خَد را قالق ررًى داد، اگز ها ى اس 
 ٌٖ٘،)خو «رٍد ًوى ٘يتِ اٍ ررَو ًىٌد حك ررَو اس ت ٗگزٍ تا اٍ غلح وٌد وِ د ٘زداٍ تگ

1424 ،531).    

 ٍ حکن تر اخت٘ار رجَع زٍج   اًطثاق هؼ٘ارّإ تشخ٘ص حك .11

تا تَرِ تِ آى وِ ًشاو ّإ پ٘زاهَى اخت٘ار ررَو سٍد تز حك ٗا حىقن تقَدى آى هثتٌقٖ    
 تاٗد رٍضي ضَد وِ هً٘ارّإ وداه٘ه اس آًْا تز اخت٘ار ررَو سٍد هٌكثك است. ،است

ِ  ،ٕ راّْإ تط ٘ع حك ٍ حىن  تَرِ تِ آحار آًْا هقٖ تاضقد  اس رولِ ٕ آحقار  اس رولق
، 1 ،1373ٌٖٗ٘،ًقا )لات  ًم  ٍ اًتمال ٍ اسماـ آى است، آحار هشتَر در حىن ٍرَد ًدارًقد  ،كح
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 اًد: ر اضىاالتٖ تِ غَرت حٗ  ٍارد ضدُّإ هشتَ تز ؾاتكِ .(42

اٍل: ؾاتكِ ّإ هشتَر تِ د ٘  آى وِ تز احزاس حك تَدى هتَلقف ّسقتٌد هسقتلشم دٍر    
 هٖ تاضٌد.

؛ 55 ،1376،لات  ًم  ٍ اًتمال ً٘ستٌد )قثاقثاٖٗ ٗشدٕ دٍم: تزخٖ اس حمَق ّواًٌد حىن
 .(50، 1، 1363 ٖ،اغفْاًغزٍٕ 

اضىال دٍر هٌكمٖ ً٘ست، سٗزا چٌاى وِ گذضت حىن تَدى اخت٘ار اسقماـ ررقَو سٍد اس   
هاًٌد رٍاٗات ٍ..ًت٘زِ گزفتِ هٖ ضَد،  ذا هستلشم دٍر ً٘ست، اس سَٖٗ گزچِ تزخقٖ   ،دالٗلٖ

اها در لات  اسماـ ًثَدى حىن تقِ ققَر    ،ىن لات  ًم  ٍ اًتمال ً٘ستٌداس حمَق ً٘ش ّواًٌد ح
سٗقزا   ،ولٖ تزدٗدٕ ً٘ست، اس سَٖٗ ت٘طتز فمْا تز اٗي تاٍرًد وِ ّز حمٖ لات  اسماـ اسقت 

حك، ايتثار خاغٖ است وِ احزش اؾافِ ٍ سلكٌت هٖ تاضد. اگز هزًقَل ضقزيٖ هسقتلشم    
ٕ   ،حىقن خَاّقد تقَد   حك ًثَدُ ٍ  ،چٌ٘ي اؾافِ ٍ سلكٌتٖ ًثاضد » هاًٌقد   ،اس قزفقٖ هقَارد

حمقَق   ،وِ تِ يٌَاى حمَق اسماـ ًاپذٗز تزضوزدُ ضدُ اًقد « ٍغاٗت»ٍ « ٍالٗت»، «أتَت
 ٕ حقك  » ٍ « حقك هقؤهي تقز هقؤهي    »هاًٌقد   ،ًثَدُ ٍ حىن ّستٌد ٍ اس ّو٘ي رٍٕ، هقَارد

ى تزإ اسقماـ  اس سٌخ احىام ّستٌد. ًت٘زِ آًىِ لَام حك تِ لاتل٘ت آ« ّوساِٗ تز ّوساِٗ
 ٘قش ً ٕاًػقار  ٘خض .(107-106، 1، 1373 ،ٌٖٗ٘)ًا است، تِ خالف حىن وِ يىس آى است

 : گفتِ اًد

 (.61، 3، 1415ٕ،)اًػار« هٖ تَاًد حك خَد را سالف وٌد ،ٖغاحة حم ّز»

 (. 8، 1 تا،ٖ ت ٘ن،داًستِ است )حى  ملٖي ٕ لايدُ ٗهآى را  ّوچٌ٘ي آٗت اهلل حى٘ن

ٖ خو ً٘ش اخت٘ار ررَو سٍد را حىن تز ضوزدُ اًد ًِ حك.) -رُ-اهام خوٌٖ٘ ، 3 ،1425 ،ٌ٘ق
 ( س٘د ه ود غدر ت٘ي هزًَل هكاتمٖ ٍ ا تشاهٖ تفػ٘  لاال  ضدُ ٍ گفتِ است: 621

در غَرتٖ وِ هد َل هكاتمٖ رً ، حك تاضد ٍ حىن تىل٘فٖ تِ غَرت ا تشاهقٖ اس آى  »
هد َل هكاتمٖ رً ، ٗه حىقن تىل٘فقٖ   چٌ٘ي حمٖ اسماـ پذٗز است. اها اگز  ،تِ دست آٗد

در، غق ) «تاضد ٍ حك اس آى تِ غَرت ا تشاهٖ تِ دست آٗد چٌ٘ي حمقٖ اسقماـ ًوقٖ پقذٗزد    
   .(234، 3 ق،1420
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تا ٍرَد آى وِ هَاردٕ، هاًٌد: حك ٍالٗقت حقاون ٍ ٍغقاٗت ٍغقٖ را     ه مك اغفْاًٖ 
ل تِ حىن تَدى تزخٖ اس در ي٘ي حا ،اسماـ، ًم  ٍ اًتمال ًدارًد ٖ تزضوزدُ وِ لاتل٘تحمَل

ه مقك ٗقشدٕ لسقن    ؛ ّوچٌ٘ي  (50، 1، 1363 ٖ،اغفْاًآى حمَق احياى ًوَدُ اًد )غزٍٕ 
ٍ  ضطن اس حمَق را تِ هَارد در  ٕ اختػاظ دادُ وِ حىن ٗا حك تَدى آًْا هطقىَن اسقت 

ِ  ٕ حقك ررقَو در يقدُ   اس رولقِ   ،آى فْزستٖ اس هػادٗك هطتثِ ت٘ي حك ٍ حىن را  ررً٘ق
 احىقام ّسقتٌد   ٕدر يقدُ تزخقٖ اس اٗقي حمقَق    تػزٗح ًوَدُ وقِ   پاٗاى در اها  ،تزضوزدُ

   .(56، 1376 ٗشدٕ، ٖٗ)قثاقثا

اًػاف آى اسقت وقِ   »: داًستِ ٍ گفتِ استاسماـ را اس آحار حك  ٘تلاتله مك اغفْاًٖ 
در لات  اسماـ تقَدى آى  وِ  ًوٖ ٗات٘ن حك تَدى آى هسلن ٍ لكًٖ تاضد را وِّ٘چ هَردٕ 

وِ در چٌاىچِ تزسد تِ اٗي وِ تِ غ٘ز لات  اسماـ تَدى آى ٗم٘ي پ٘دا وٌ٘ن؛ ّن ،ضَدتزدٗد 
ضَد وِ  ّا تِ حك تًث٘زضدُ، هَرة ًوٖ هَرد حك ٍالٗت ٍ ًهاٗز آى تِ غزف اٗي وِ اس آى

آى را حك تداً٘ن اگز چِ هسلن است وِ در  ساى اخثار ٍ ولوات فمْقا اس آى تقِ حقك تًث٘قز     
      .  (52-51، 1، 1363 ٖ،فْاًاغ ٕغزٍ)« ضدُ است

اگز حقك ّوقزاُ    ،گزچِ غاحة حك هٖ تَاًد حك خَٗص را اسماـ ًوَدُ ٍ اس آى تگذرد
واتَسٗاى  ،ٕ احىام در آهدُ ٍ اسماـ آى در اخت٘ار ض ع ً٘ستتا تىل٘ف تاضد، حك در سهزُ

 : گفتِ است

ٍرَد  ٍٖ احَال ض ػ آى ّا وِ در اهَر خاًَادُ ٗهُتِ ٍ ٖها  ٘زحمَق غ ٘طتزاهزٍسُ ت»
 ٕسهقزُ ٍ اخالق حسٌِ، تقِ غقَرت حىقن ٍ در     ٖداضتِ است تِ   ال ارتثاـ تا ًهن يوَه

   .(259، 1392 ٗاى،( در آهدُ است) واتَسٖحمَل ّٕا ٘ت)هَلً

 إ دٗگر ترإ تشخ٘ص حکن ٍ حك ضاتطِ .11.1

اد ِ  تَاى تزإ تط ٘ع درست حك اس حىن تِ هفادهٖ ،يالٍُ تز هً٘ارّإ گذضتِ
سٗزا حك ٍحىن ّز دٍ ًت٘زِ اد ِ ضزيٖ ٍ لاًًَٖ ّستٌد. گاّٖ اد ِ ت٘اًگز اٗي  ،ررَو ًوَد

در اٗي غَرت ًت٘زِ  ،ٕ ض ع در ًت٘زِ حاغ  اس آى تاح٘زٕ ًداردهًٌاست وِ ارادُ
تَدُ ٍ گاّٖ ً٘ش ارادُ ض ع در ًت٘زِ حاغ  اس آى تاح٘زگذار است، در اٗي « حىن»حاغلِ 
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ٕ ضزيى، هَارد اس اٗي رٍ فمِ٘ تاٗد تا دلت در اد ِ ،هٖ تاضد« حك»حاغلِٕ غَرت ًت٘زِ
را اس ٗىدٗگز تط ٘ع دّد در هَاردٕ وِ حىن تَدى هَرد ضه ٍ تزدٗد است ٍ اس هفاد 

ه مك )اد ِ، ّ٘چ ودام اس آى دٍ احزاس ًطَد، هزرى، همتؿاى اغَل ٍ لَايد ياهِ است 
 .(23-20، 1، 1406داهاد،

حىن ٍ حك تَدى هَردٕ چِ اغلٖ تزإ احزاس حك ٗا حىن تَدى آى  در غَرت ضه در
 هَرد هثٌا لزار هٖ گ٘زد؟ در اٗي تارُ چٌد دٗدگاُ حٗ  لات  تػَر ّستٌد:

ٗا « حىن»تز اساس اٗي دٗدگاُ ّزگاُ در  اصل استصحاب: دٗذگاُ اٍل: .11.1.1
هَرَد ساتك وِ در تَدى اهزى تزدٗد تاضد، اغ  استػ اب رزٗاى ٗافتِ ٍ اهت٘اس « حك»

حك ٍ ٗا حىن تَدى آى تزدٗد تَدُ ٍ در ًت٘زِ، تما ٍ يدم آى تزاى ها هطىَن است، 
، 1373ٌٖٗ٘،)ًااٗي گًَِ هَارد، اس رولِ احىام ه سَب هٖ ضًَد  ،وواواى تالى خَاّد تَد

1 ،42).  

تز اساس اٗي دٗدگاُ ت٘ي هَردى وِ در حك ٍ حىن تفص٘ل:   . دٗذگاُ دٍم:11.1.2
دى اهزٕ تزدٗد است تا هَردى وِ لاتل٘ت اسماـ ٍ يدم لاتل٘ت اسماـ آى هَرد تزدٗد تَ

است تاٗد تفػ٘  لاال  ضد، ًٌٖٗ در هَرد اٍل، اغ  استػ اب رارى است؛ اها در هَرد 
دٍم، اغ  آى است وِ حك در اخت٘ار غاحة آى است، هگز آى وِ در استفادُ اس آى هاًًى 

، اغ ، يدم هاًى است. تِ هَرة اٗي ًهزِٗ، اغ  آسادى ارادُ اٗزاد ضَد ٍ در هَارد تزدٗد
در اس ت٘ي تزدى حك، ّوَارُ حاون است، هگز آى وِ هاًًى هسلن اس اٗي اهز رلَگ٘زى وٌد 

 .(56 ،1376،ٗشدى ٗىقثاقثا)

 دٗذگاُ سَم: ًفٖ ّوِ آثار ٍجَدٕ حك ٍ حکن.11.1.3

ٕ تزدٗقد تاضقد، تقا اغق  يقدم،      تز اساس اٗي دٗدگاُ چٌاًچِ در حك ٗا حىن تَدى چ٘ش
ٕ آحار ٍرَدٕ حك ٍ ٗا حىن تَدى اس آى ًفٖ هٖ ضَد،  ذا ًِ لات  اسقماـ اسقت ٍ ًقِ    ولِ٘

لات  ًم  ٍ اًتمال. حك ٗا حىن تَدى اس اهَر ٍرَدى است ٍ اٗي آحار، هتزتة تز احزاس ٍرقَد  
ارى ضقَد،  ّا است ٍ در فزؼ ضه، آحار هتزتة ً َاّد ضد. تِ يالٍُ اگز اغق  ّقن رق    آى

وٌد، حىن تَدى آى را احثات ًوٖ وٌد؛ سٗزا احثات حىقن تقَدى اس  قَاسم     گزچِ آحار را ًفى هى
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 .(19، 1، 1388)ت ز ا ًلَم، است وِ حزت ً٘ست « اغ  هخثت»يملى ٍ 

در ت٘ي دٗدگاّْإ سِ گاًِ دٗدگاُ سَم الَٕ است. تزخٖ اس فمْا در فزؼ تزدٗد در 
ك اد ِ، ارواو ٍ در فمداى اد ِ ٍ ارواو تا استٌاد تِ اغ  حك ٗا حىن تَدى هَردٕ اس قزٗ

 ٘زاسٕ،)هىارم ض استػ اب، حىن تَدى ٍ غ٘ز لات  اسماـ تَدى آى را ًت٘زِ هٖ گ٘زًد
دٗدگاّْإ سِ گاًِ وِ تِ آًْا اضارُ رفت راّىار هَردٕ را ت٘اى هٖ وٌٌد . ( 29،  4  ،1424

تزإ احثات حىن ٗا حك تَدى آًْا ٍرَد ًداضتِ وِ اد ِ إ، هاًٌد آٗات، رٍاٗات ٍ ارواو 
 تاضد، تدْٖٗ است وِ در غَرت ٍرَد اد ِ هشتَر ًَتت تِ اغ  ًوٖ رسد.

تا تَرِ تِ ًىتِ فَق اس آًزا وِ اد ِ إ اس وتاب  ٍ سٌت ٍرَد دارًد وقِ اخت٘قار ررقَو    
ٕ آًْقا هقٖ   ِسٍد را تا پاٗاى يدُ ّوچٌاى تالٖ هٖ داًٌد، ًَتت تِ اغ  ًوٖ رسقد، اس رولق  

ٍ هفْقَم   (228تمقزُ/ ) «إِغٕقالَحٖا.  أَرٓادٍٔاْ إِىْ حَ ِقهٓ  فِٖ تِزَدِِّّيَّ أَحٓكُّ ٍٓتًَٔٔ َتُْٔيَّ »ٕتَاى تِ آِٗ

 قلّمْقا  ٔفمقد تاًقت هٌقِ سقاي    ٔ تِ قاللاً الٗولقه ف٘قِ ا زرًق   أهزإاحا قلك ا زر  »رٍاٗت 

خت٘ار ررَو در ؾوي يمقد السم  اضارُ ًوَد.  ذا گزچِ اسماـ ا (216، 22، 1416ياهلٖ، حز)«
ٍ سٍد ّوچٌاى حك ررَو تِ سٍرِ دارد ٍ تقا  ضَد  ًوى ٗا غلح ضزـ ضَد، اخت٘ار هشتَر سالف

تَرِ تِ دالٗلٖ وِ حىن تَدى اخت٘ار ررَو سٍد را ًت٘زِ هٖ دٌّد ًَتت تِ تْقزُ گ٘قزٕ اس   
 اغ  استػ اب ًوٖ رسد، سٗزا اد ِ  فهٖ تز اغَل يولِ٘ همدم ّستٌد.

 گ٘رٕ   ت٘جِ. 11ً

ٕ ققالق  ٕ اخت٘ار ررَو سٍد تِ سٍرقِ در يقدُ  تط ٘ع هػادٗك حك ٍ حىن، اس رولِ
اس آى رٍٕ هطى  است وِ ّز دٍ تا ٍٗهگقٖ ّقإ گًَقاگَى اس ًاح٘قِ ضقارو ت٘قاى        ،ررًٖ

 اًد. ضدُ

ٕ هزًَالت ضزيٖ تْتزٗي راُ تزإ تو٘ش حك ٗا حىن تَدى آًْقا  اس آًزا وِ تزرسٖ اد ِ
ٕ ررَو سٍد تِ سٍرِ س ي هٖ گٌَٗد هٖ تَاى ًت٘زِ ٗات ٍ رٍاٗاتٖ وِ درتارُهٖ تاضد، اس آ

تاضقد،   ٕ قالق ررًٖ اس رولِ احىام ضزيٖ هٖگزفت وِ اهىاى ررَو سٍد تِ سٍرِ در يدُ
هاًٌقد استػق اب تقٖ هًٌقا      ،استفادُ اس اغ  يولٖ ،ٕ  فهٖ آٗات ٍ رٍاٗات ذا تا ٍرَد اد ِ

ِ  فهٖ ٍ ضه در حك ٗا حىن تَدى هَردٕ، ّ٘چ٘قه اس آحقار   تاضد، در غَرت فمداى اد  هٖ
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 ٍرَدٕ حك ٍ حىن رارٕ ًوٖ ضًَد.

اس رولِ آحار سِ گاًِ إ اسقت وقِ تقزإ     ،گزچِ لات  اسماـ ًثَدى ٗه هزًَل ضزيٖ
حىن ت٘اى ضدُ است، لات  اسماـ تَدى اخت٘ار ررَو سٍد تِ ٍس٘لِ غلح، تقا حىقن ٗقا حقك     

د هديا آى وِ تزخٖ اس فمْاٖٗ وِ تِ حىن تَدى اخت٘ار ررَو تَدى آى لات  روى است، ضاّ
سٍد تِ سٍرِ تاٍر دارًد، ّواًٌد فمْاٖٗ وِ ررَو سٍد  تِ سٍرِ را حك تزضوزدُ اًد، هػا  ِ 

 تز اسماـ آى را هوىي داًستِ اًد.

اها اگز اسماـ اخت٘ار ررقَو سٍد   ،گزچِ اخت٘ار ررَو سٍد تِ سٍرِ ٗه حىن ضزيٖ است
دٗگز آحار قالق ررًٖ، اس رولِ ًفمِ، ارث، يدم رقَاس ًىقا، تقا     ،ـ ٗا غلح  تپذٗزٗنرا تا ضز

 هًتدُ ٍ... تالٖ خَاٌّد تَد.

ق.م ٍ هَارد 1148وارتزد حك تزإ تزخٖ اس احىام، اس رولِ اخت٘ار ررَو سٍد در هادُ 
ِ تا ٍرَد تػزٗح هىزر ت -رُ -چٌاى وِ اهام خوٌٖ٘ ،هطاتِ آى هزاسٕ است، ًِ حم٘مٖ

ٍ هٌْا حك ا زرَو تِ هكلمٔ »حىن تَدى ٍ غ٘ز لات  غلح تَدى اخت٘ار ررَو سٍد، دريثارت
هاًٌد حك  –تًث٘ز ًوَدُ اًد. اس سَٖٗ حك در هًٌإ يام آى« حك»اس آى تِ يٌَاى «ررًِ٘

تز خالف  اين اس تىل٘فٖ ٍ ٍؾًٖ ً٘ش هٖ ضَد ،حىنضاه   -اتَت، اخت٘ار ررَو سٍد ٍ...
 لزار دارد.در همات  هله ٍ حىن هًٌإ خاظ آى وِ 

تزخٖ اس فمْاء تا ٍرَد آًىِ اخت٘ار ررَو سٍد را حىن داًستِ اًد تز اٗي تاٍرًد وِ چٌاى 
وِ اسماـ اخت٘ار ررَو سٍد ضزـ گزدد ٍ ٗا تز آى هػا  ِ ضَد، اسماـ اخت٘ار ررَو سٍد 

حك تَدى اخت٘ار  حىن ٗا»غ ٘ح است؛ در غَرت پذٗزش دٗدگاُ اٗي گزٍُ اس فمْاء،  ًشاوِ 
حوزُ إ ً َاّد داضت. اها اس آًزا وِ تز خالف دٗدگاُ اٗي گزٍُ اس فمْاء، اسماـ « ررَو

حك ٗا حىن تَدى »اخت٘ار ررَو سٍد تا اضتزاـ ٗا هػا  ِ غ ٘ح ً٘ست، اختالف درتارُ 
 دارإ حوزُ است.  « اخت٘ار ررَو سٍد

در هدت يدُ  سٍد  ٕتزا ٖرًدر قالق ر»گفتِ ضَد  1148ٕ تْتز است وِ در هادُ
حك در اٗي هادُ تِ هًٌإ » ٍ ٗا در حٗ  هادُ تثػزُ اؾافِ ضَد وِ « ررَو است اخت٘ار

 .«اخت٘ار است ٍ اس ّو٘ي رٍ لات  اسماـ ً٘ست
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 هٌاتغ

 هٌاتغ فارسٖ  الف(

 .ِ٘اًتطارت االساله ،تْزاى، ٖحمَق هذً ،تا( )تٖ حسي س٘د ٖ،اهاه -1

 .لن، اسزاءچاج اٍل، ، فلسفِ حمَق تشر،  (ش1375) يثداهلل ٖ،آهل ٕرَاد -2

دفتز ، لن، 3، رلداسالهى ٖتزروِ يل، ٘لٔالَس ٗرتحر، ق(1425) رٍ، اهلل ٘دس ٌ٘ى،خو -3
 لن. ِ٘حَسُ يلو ٘ياًتطارات اسالهى ٍاتستِ تِ راهًِ هدرس

 ،لن ،چاج ّطتن ،2د، (ٌ٘ىاهام خو ٖالوسائل )هحش ٘حتَض ق(،1424ققققققققققققققق، ) -4
 ن.ل ِ٘حَسُ يلو ٘يًتطارات اسالهى ٍاتستِ تِ راهًِ هدرسدفتز ا

 تْزاى. ،هختصر حمَق خاًَادُ ، (1388) اسداهلل ٖ،؛ اهاه٘دحس٘يس ٖٗ،غفا -5

 ٕه ودتالز هَسَ ٘دتزروِ س، 2رلد ،٘ساىالو ٘رتفس، (1374) ه ودحسي ٖٗ،قثاقثا -6
  لن. ِ٘حَسُ يلو ٘يراهًِ هدرس ٖ دفتز اًتطارات اساله، لن ٖ،ّوداً

ضزوت  ،تْزاى ، ٗراىا ٖهمذهِ ػلن حمَق ٍ هطالؼِ در ًظام حمَل ، (1392) ًاغز ٗاى،اتَسو -7
 اًتطار. ٖسْاه

  اًتطار. ٖضزوت سْاه ،تْزاى، 1، رلدخاًَدُ ٖحمَق هذً، (1391قققققققققققققق ) -8

 .لدس ،هتزرواى لن چاج اٍل، گزٍُ ،5، رلدٖفرٍع کاف ، (1388) تي ًٗمَبه وّد  ٌٖ٘،ول -9

 گٌذ داًص. ،تْزاى ،ػلن حمَق ٖهمذهِ ػوَه  (،1371) ه ودرًفز ٕ، ٌگزٍد -10

 .وتات اًِ گٌذ داًص ،تْزاى ،ٖلاًَى هذً ٕهجوَػِ هحشا، (1387ققققققققققققققققققق ) -11

  .ٌ٘اوتات اًِ اتي س ،تْزاىچاج اٍل،  ،حمَق ٌَ٘لَشٕتره، (1364قققققققققققققققققق ) -12

ًطز يلَم ، تْزاى،  چاج دٍاسدّن، 1ٍ2لد، رلَاػذ فمِ ،ق(1406) ٖه مك داهاد، هػكف -13
 . ٖاساله

 .٘شاىًطز ه ،تْزاى ،ًَ در حمَق ّاى ٗذگاُد ، ق(1427) ه ود حسي ٘دس ٖ،هزيط -14

سسِ چاج ٍ ؤه ،هطْد، ٖفارس -ٖػرت ٖٗالرائذ. فرٌّگ الفثا ،(1376) هسًَد. رثزاى -15
 اًتطارات.
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 ًطز دٍراى. ،تْزاى، ٗراىا ٖاساله ٕجوَْر ٖلاًَى هذً ،(1393) ٘زهٌػَر، رْاًگ -16

 ٍٖ حمَل ٖهجلِ لضائ ،«آى ٖحمَل ً٘تٍ قث ٖٗقالق لؿا»، (1371) ٘يهْزپَر، حس -17

 .52-27، غف ات3ضوارُ ، ٕدادگستر

 هٌاتغ ػرتٖ -ب

 ٗنلرآى کر -18

 .٘ل٘اىاسواي ،لنچاج اٍل،   ،٘غکتاب الث ،(1415) ه وديلٖ ٖ،اراو -19

، چاج اٍل،  هام الخوٌٍٖ٘س٘لٔ الٌجآ هغ حَاشٖ اال  (،1422) اغفْاًٖ، اتَا  سي -20
 .)رُ(ٌٍٖ٘ ًطز آحار اهام خو ٘نهَسسِ تٌهلن،

، چاج اٍل، لن، وٌگزُ رْاًٖ ض٘خ ايهن 2،  رلد کتاب الوکاسة، (1415) ٕ، هزتؿٖاًػار -21
 اًػارٕ.

هٌطَرات  ،تْزاى،  چاج چْارم، 1، رلدِ٘تلغٔ الفم ، (1388) ت ز ا ًلَم، ه ود تي ه ود تمى -22
 .هىتثٔ 

 ،لنچاج سَم،   ، 18ٍ22، 12رلد ،٘ؼٍٔسائل الش،  (1416) ود تي حسيحز ياهلى، ه  -23
 )و(. ٘تهؤسسٔ آل ا ث

 .تْوي 22اًتطارات ، لن، چاج اٍل، 1رلد، ًْج الفماِّ ،تا( )تٖ ه سي ٘د(، سٖٗ)قثاقثا ٘نحى -24

 دارا وًزفِ. ٘زٍت،ت ،المرآى ٗةغر ٖالوفردات ف ،(1418) تي ه ود ٘يحس ٖ،راغة اغفْاً -25

 .،  لن، وتاتفزٍضٖ داٍرٕفمِ االهاه٘ٔ، (1407) اهلل رضتٖ، حث٘ة -26

 ، لن، هىتثٔ اال ف٘ي.الوسائل الوٌتخثٔ (،1417) رٍحاًٖ لوٖ حسٌٖ٘، س٘د ه ود -27

 . دارا فىز ، ثٌاى،  چاج اٍل، 3،رلد٘رالوٌ ٘رتفس  ،(1411) ٍّثِ ٘لٖ،سح -28

اٍل، لن، وتاتفزٍضٖ  ، چاج1، رلدالمَاػذ ٍ الفَائذ  تا(، )تٖ ضْ٘د اٍل ياهلٖ، ه ود تي هىٖ -29
 هف٘د.

 داراالؾَاء. ٘زٍت،ت، چاج اٍل، 3رلد ،هاٍراء الفمِ ، (1416) ه ود ٘دغدر، س -30
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 ٕ.هىتة داٍر، لن، 2، رلدٖهلحمات ػرٍُ الَثم تا(، )تٖ ه ود وانن ٗشدٕ، ٖٗقثاقثا -31

 .٘اىاسوايل طزً، چاج اٍل، لن، 1رلد ،حاش٘ٔ الوکاسة، (1410ققققققققققققققققققققققققق ) -32

 را.ٖ ت، حکنالحك ٍ ال ٘كتحم ٖرسالِ ف  ،(1363) ٘ي( ه ود حسٖ)ووپاً ٖاغفْاً ٕغزٍ -33

  اًتطارات اسَُ. ،لن ، چاج اٍل،1رلد،٘يکتاب الؼ، (1414) تي احود ٘ خل ٘دٕ،فزاّ -34

، چاج اٍل، لن، هؤسسٔ 1، رلدالتؼل٘مٔ ػلٖ الوکاسة  (،1418) الرٕ، س٘د يثد ا  س٘ي -35
 ا وًارف.

 .ٖهؤسسِ ا ٌطز االساله ،لن ،المَاػذ  ،(1421) واننه ود  ٘دس ٕ،هػكفَ -36

 ًطز استمالل.، تْزاى، ِ٘اللغٔالؼرت ٖالوٌجذ ف ،ش(1386) ٗسهًلَف،  َ -37

اًتطارات هدرسِ اهام يلى  ،لنچاج اٍل،  ، 4رلد ،کتاب الٌکاح، (1424) ًاغز ٘زاسى،هىارم ض -38
 )و(.تي اتى قا ة 

 . ْ٘اىهؤسسِ و، تْزاىچاج اٍل،  ،3رلد ،تاتجاهغ الش ، (1413) لوّى، اتَ ا ماسن ٘زساىه -39

ًطز هىتة ، چاج اٍل، 1رلد ،الطالة ٘ٔهٌ  ،ش(1373) ٘يه ود حس ٘زساه ،ٌٗ٘ى غزًٍٕا -40
 .  ٕه ود

، چاج ّفتن، 32رلد ،جَاّر الکالم فٖ شرح شراٗغ االسالم، تا( )تٖ ًزفٖ، ه ود حسي -41
 ت٘زٍت، دار اح٘اء ا تزاث ا ًزتٖ.

 

 


