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  چکیده
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شـده اسـت حکـم عـدم جـواز      
تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر براي ابراء یا بازگرداندن بخشـی از  

وهنَّ  مـا  بِبعضِ لتَذْهبوا تَعضُلُوهنَّ ال و« مهریه و طالق خلع است. مستفاد از آیه تُمـأَنْ إِلّـا  آتَی 
و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قـراردادن زن توسـط   » مبینَۀٍ بِفاحشَۀٍ یأْتینَ

شوهر براي بخشیدن مهر حرام بوده و طالق واقع شده نیز طالق خلع نخواهـد بـود، لکـن    
کـب  یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده اسـت و آن مـوردي اسـت کـه زن مرت    

توان آن را بـه تمـام   فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می
روابط نامشروع زوجه تسري داد و آیا این عنوان نیازمند وجـود دلیـل بـر اثبـات و حکـم      
دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفاي به قدر متیقن، حرمت اکل مـال بـه   

  ، از جمله دالیل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.باطل، حرمت عضل
  .ابراء، طالق خلع، عضْل، فاحشه مبینه، مهریه :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

زوجین بر حسن معاشرت، یکـی از مسـائلی کـه اخیـرا در      2و قانونی 1با وجود الزام شرعی
شود سختگیري زوج نسبت به زوجه به طرق مختلف بـه  حوزه خانواده و طالق مشاهده می
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 تنها مدنی قانون منظور وادار کردن وي بر گذشت از مهریه و در نتیجه طالق خلع است. در
 طـالق : اسـت  آمـده  مـاده  این در. است 1146 ماده دارد اختصاص خلع طالق به که ايماده
 شـوهر  بـه  کـه مالی درمقابل دارد، خود شوهر از که کراهتی واسطه به زن، که است آن خلع
 از کمتـر  یـا  و بیشـتر  یا و آن معادل یا مهر عین مزبور مال اینکه از اعم بگیرد طالق دهدمی
 را آن حکـم  باید نتیجه در و بوده ساکت خلع، مختلف فروض به نسبت ماده این. باشد مهر

به استناد برخی از آیـات   .کرد پیدا فقهی منابع و روایات قرآن، نظیر معتبر منابع به مراجعه با
) تحت فشار قراردادن زوجه توسط زوج براي ابراء یا بازپس 4و  19و نساء،  6قرآن(طالق، 

یکی از مواردي که طالق خلع باطل است زمانی است کـه   3گیري مهریه عملی حرام است.
ر نمایـد در  مرد زن را بر بخشش مهریه اکراه نموده و از این طریق او را به طـالق خلـع وادا  
گیـرد را بـه   این فرض اوال عمل شوهر یک عمل حرام بوده و ثانیا باید عوضی که از زن می

 343 /4 : 1387او مسترد نماید، ثالثا امکان رجوع در طالق براي شوهر وجود دارد(طوسـی،  
 ). یکی از2649 /8 : 1419 زنجانى، شبیري و 368 /1 بیتا:  و تبریزى، 687 /2  :1425 و حلی،

)هرچنـد  438 /2 : 1427اي که بر این حکم اقامه شده است حدیث رفع است (ایروانـی،  ادله
این دیدگاه از جانب برخی از فقیهان مورد تردید قرار گرفته و به عقیده ایشان اسـتدالل بـه   
حدیث رفع براي اثبات عدم صحت طـالق و بـذل، کـافی نبـوده و طـالق مزبـور صـحیح        

) اما از دید مشهور فقیهـان چنـین طالقـی طـالق     2649/ 8 : 1419باشد( شبیري زنجانى،  می
 و 3/376: 1387و حلـی،  2/617: 1416و عمیـدي،   4/343: 1387خلع نخواهد بود(طوسی، 

) کمااینکـه در فـروض دیگـر نیـز     25/604: 1405و بحرانـی،   6/100: 1410جبعی عـاملی،  
  ).695: 1388د(کاتوزیان، بطالن و عدم نفوذ تملیک فدیه سبب بطالن طالق نخواهد بو

از ایـن   لکن در مواردي که زن با مرد اجنبی ارتباط نامشروع و غیر متعارف دارد و زوج
از سـوي دیگـر    4شود از یک جهت استمرار زندگی براي او دشـوار اسـت  ارتباط مطلع می

اي کـه وجـود دارد   امکان پرداخت مهریه سنگین و طالق زوجه براي او میسر نیست مسـاله 
تواند زن را تحت فشار قرارداده تا در ازاي بخشیدن مهریه او نکه آیا در این موارد زوج میای

را به طالق خلع راضی نماید یا اینکه چنین امري جایز نیست و در فـرض جـواز آیـا بایـد     
توان به تمامی مصادیق رابطه نامشروع اعـم از اینکـه   جواز آن تفسیر مضیق شود یا اینکه می

اشد یا خیر، و اعم از اینکه زوجه هم کراهت داشته باشد یـا نـه و سـایر مـوارد     ثابت شده ب
  حکم را تسري داد؟ 
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  عضل. 2
و ایجـاد   451 /11 : 1414عضل در لغت به معناي حبس و منع از روي ظلـم (ابـن منظـور،    

) معنا شده است و در آیـه نیـز   495 /15  :1414مانع بین شخص و مراد او (واسطی زبیدي، 
به شوهر استناد داده شده است زیـرا مـرد زن را از حقـوق وي نظیـر نفقـه و حسـن       عضل 

امر شدیدي که خروج «کند.(همان) به همین دلیل معضل در لغت به معناي معاشرت منع می
آمده است. در آیات قرآن عضل در معناي دیگري نیـز بکـار رفتـه کـه     » از آن مشکل است

سوره بقره عضل بـه معنـاي    232ر نیفتاده است در آیه همانند معناي اول از معناي لغوي دو
امتناع ولی از دادن اذن براي نکاح مولی علیه خود بکار رفته است در واقع در این فرض نیز 

  کند و این نیز مورد نهی قرار گرفته است.ولی دختر را از از ازدواج با کفو منع می
  

  احتماالت در عضل 1.2
احتمال و نظریه را براي عضل در آیه فوق آورده و احتمـال   4ن مرحوم راوندي در فقه القرآ

شود لکن احتماالتی دیگر نیز مطرح شـده کـه   اول را اظهر دانسته است که در ادامه ذکر می
  کنیم:در پی این موارد آنها را نیز ذکر می

 مراد از عضل آن است که شوهر زمانی که نسبت به ادامه زندگی با زوجه اکـراه دارد . 1
ایـن احتمـال را اکثـر فقیهـان(حلی،      5از طالق او امتناع نماید تا موجب اضرار به وي گردد.

ــاملی،  287 /2 : 1425 ــی عـ ــا:   101 /6 : 1410و جبعـ ــانی، بیتـ ــیض کاشـ و  )323 /2 و فـ
) 5/94: 1964 و القرطبـــی، 8/113 :2001 و الطبـــري،12/ 10: 1420مفســـرین(فخر رازي، 

ن برخی روایات که مجلسی از تفسیر عیاشی نقل کـرده کـه   اند. همچنین مضمومطرح کرده
و  373 /100 : 1410کنـد (مجلسـی،   آیه، مرد را از زدن زن به منظور بخشش مهـر نهـی مـی   

 /14  :1408انـد(نوري،  ) و روایاتی که نهی از عضل را عطف بر نهی از ضرر کـرده 59 /101 
 انـد، قـرآن  در این مورد بیان کـرده  است. برخی اندیشمندان نیز نظر این ) موید325و  251
 کـه  وقتى اینکه جمله آن از کرد، منسوخ شد مى زنان مهر تضییع موجب که رسمى هر کریم
 هدفش داد؛ مى قرار شکنجه و مضیقه در را او شد مى میل بى و سرددل زنش به نسبت مردى

 آنچه از قسمتى یا تمام و کند راضى طالق به را او او، دادن قرار شکنجه تحت با که بود این
 ما بِبعضِ لتَذْهبوا تَعضُلُوهنَّ ال و: «فرمود کریم قرآن. بگیرد پس او از داده او به مهر عنوان به

 آنهـا  بـه  کـه  مهرى از قسمتى و بگیرید آنها از چیزى اینکه خاطر به را زنان یعنى »آتَیتُموهنَّ
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) و همانطور 206 /19  (مطهري، بیتا: .ندهید قرار شکنجه و مضیقه تحت کنید، جبران اید داده
ــی      ــاب م ــه حس ــل ب ــادیق عض ــردن و زدن از مص ــکنجه ک ــت ش ــح اس ــه واض ــد. ک آی

 )58/ 3  :1414  (البهوتى،

گویند آیه خطاب به وارث است زیرا به عقیده ایشان این آیـه  برخی از اهل تسنن می. 2
ب متداول بود نازل شـده اسـت. بـر    براي مقابله با سنتی که در زمان جاهلیت در منطقه یثر

اساس سنت مزبور همسر متوفی نیز در اختیار فرزند متوفی از همسر دیگر یـا دیگـر وراث   
ذکور قرار می گرفت و وارث با انداختن لبـاس خـود بـر وي، او را در اختیـار گرفتـه و از      

ر قـرار داده و  ) تا بدین طریـق او را در فشـا  8/103 :2001 نمود (الطبري،ازدواج زن منع می
بدینوسیله مهریه و ارثی که از متوفی گرفته از وي بازپس گیرد یا تـا زمـان فـوت وي صـبر     
کرده و اموال وي را به ارث ببرد و یا او را به ازدواج با فرد مورد نظـر خـود وادار نمـوده و    

ازدواج ) بنابراین منظور از عضـل، نهـی از   240/ 2: 1420مهریه را تصاحب نماید.(ابن کثیر، 
 )10/ 1: 1992 خواهد بود. (الخنْ،

. و ایشان را از ممانعت بی دلیل از ازدواج زنان باز مـی دارد  آیه خطاب به ولی است. 3
 )22: 2011و السامرائی، 2/144: 1416و آلوسی،  279/ 1: 1414(شوکانی، 

مراد از حرمت عضل، حرمت عضل زوج سابق است زیرا در زمان جاهلیـت مـردي   . 4
و آلوسـی،   279/ 1، 1414کرد(شـوکانی،  داد او را از ازدواج نهـی مـی  زنش را طالق میکه 

کرد که زن ازدواج نکند و یا تنها با کسی کـه وي  ) و یا موقع طالق شرط می144/ 2: 1416
) و زمانی که زن مورد خواسـتگاري قـرار   1/125: 2003 تعیین می کند ازدواج کند(القرشی،

 ).184 /2 : 1405راوندي، (نمودل میگرفت مرد زن را عضمی

احتمال دیگري توسط برخی فقیهان اهل تسنن نقل شده و آن اینکه وقتی مـرد زن را  . 5
دهد اگر قبل از پایان عده، به منظور ایذاء زن، و وادار کردن وي بر بخشش مهریه، طالق می

، و شـافعی  231/ 1: 1420رجوع کند این فرض یکی از مصادیق آیه خواهد بـود(ابن کثیـر،   
1990 :5 /259.( 

همچنین گفته شده است نظر دیگر این است که آیه عام است و در همـه احتمـاالت   . 6
  .)12 /10 1420 رازي، و فخر 229/ 1: 1983ابوالسعود، (فوق استعمال شده است
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  عضل و تصرف در مال دیگران بدون سبب قانونی حرمت 2.2
(سـوره نسـاء،    مرِیئـاً  هنیئاً فَکُلُوه نَفْساً منْه ء شَی عنْ لَکُم طبنَ فَإِنْمستفاد از مفهوم آیه شریفه 

) آن است که اگر زن بدون رضایت چیزي از مهریه را به شوهر واگذار نمـود اکـل آن   4آیه 
 شـریفه،  آیـه  در عضـل  از نهـی  بـر  ). عالوه377 /3  :1387توسط شوهر مجاز نیست(حلی، 

 است، بخشش بر وي الزام قصد به زوجه به اضرار حرمت بیانگر نیز ایاترو برخی مضمون
ه  یرْض لَم -نَفْسها منْه تَفْتَدي حتَّى بِامرَأَةٍ أَضَرَّ منْ و: که است شده نقل ص اسالم پیامبر از  اللـَّ
ۀٍ لَهقُوبونَ بِعالنَّارِ... أَلَا د إِنَّ و اللَّه و ولَهسرِیئَانِ رنْ -بمأَضَرَّ م هرَأَتتَّى بِامح عتَخْتَل نْهصـدوق،  . م)

اي بدهـد و  ) هرکس به زنی ضرر برساند تـا فدیـه  22/283  :1409 و حرعاملی، 286: 1406
خود را آزاد کند خداوند به مجازاتی کمتر از آتش براي او رضایت نخواهد داد... بدانید خدا 

ن از او بـا طـالق خلـع جـدا شـود      بـه زنـش ضـرر برسـاند تـا ز      و رسول او از کسی کـه 
  هستند. بري

 و زوجٍ مکَـانَ  زوجٍ استبدالَ أَردتُم إِنْ و«در میان اهل تسنن نیز فقیهان مالکی به استناد آیه 
تُمنَّ آتَیاهدنْطَاراً إِحتَأْخُذُوا فَالَ ق نْهئاً مأَ شَی تَاناً تَأْخُذُونَههب بِیناً إِثْماً وتضـییق بـر   20(نساء، » م (

زوجه به منظور بخشیدن مهر را حتی در فرضی که زن مرتکب نشوز یا زنـا شـود را جـایز    
داننـد و  ) لکن برخی دیگر هم تضیق و عضل را جایز می233/ 5: 1988 دانند (القرطبی،نمی

  ).357/ 7: 1991دانند(النووي، میشود را باطل نهم طالق خلعی که بدین طریق واقع می
با توجه به آنچه گفته شد تصرف در مهریه بدون سبب قانونی و یا با سبب باطل، حـرام  

تواند بـا اثبـات اکـراه،    و باطل بوده و چون در اکراه زوجه سبب قانونی وجود ندارد وي می
دلیل این مسـاله کمتـر   ها به دو مهریه بخشیده شده را مطالبه نماید لکن در عمل و در دادگاه

خورد، دلیل اول دشواري اثبات اکراه که غالبا ناشی از فقدان دلیل اثباتی و دلیـل  به چشم می
دوم ناآگاهی به حکم شرعی موضوع است. از این جهت فقدان نص قـانونی در ایـن زمینـه    

نی مشهود است لذا ضروري است قانونگذار با توجه به نص شرعی در این زمینه ماده قـانو 
  وضع کند. 

  
  سوره نساء 19در آیه  »فاحشه مبینه«قید  .3

در خصوص معناي فاحشه مبینه که در آیه آمده است اختالف نظر وجود دارد؛ برخی مـراد  
) و یا هر آنچـه موجـب ثبـوت    2/557: 2006و الشافعی 3/90: 2004از آن را زنا (ابن رشد، 
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مراد از حد اعم از حد و تعزیر است بـر ایـن   ، البته در این نظریه 6اندحد بر وي شود دانسته
 (الکاسـانی  7شود. برخی نیز به نشـوز تعبیـر کـرده   اساس مطلق روابط نامشروع را شامل می

ــه را  1/364: 1423 و األزدي، 150 /3 :1986 الحنفــی، ) و برخــی دیگــر اقتضــاي عمــوم آی
و  150/ 3التبیـان،  و طبرسـی،   184 /2  :1405انـد. (راونـدي،   ارتکاب تمام معاصـی دانسـته  

) موید این نظریه روایت مرسلی 189 /8 :1416به نقل از: فاضل هندي،  24/ 3مجمع البیان، 
) این تعبیر قریب به تعبیـر روابـط اباحـه    369 /1 قسم10  از امام باقر (ع) است. (بحرانی، بیتا:

 انـد  اشاره کـرده گري یا روابط فرازناشویی است که برخی نویسندگان بدان گرایانه یا اباحی
). همچنین یکی از نویسـندگان معاصـر حنبلـی    121/ 3: 1395(شرف الدین و صالحی زاده، 

مذهب ارتباط زوجه با اجنبی نظیر سخن گفتن از طریق تلفن و امثال آن را از مصادیق سوء 
تواند مصداق فاحشه مبینه باشد زیرا مفهوم زنا، زناي نطق و سـمع و ...  خلقی دانسته که می

را شامل است و این افعال هم وسیله و طریق به سوي فاحشه هستند به عنوان موید نیـز بـه   
 تزنـی،  والیـد  تزنـی،  واألذن تزنـی،  العـین  أن«فرماینـد:  کند که میروایتی از پیامبر اشاره می

کند و دسـت و  کند، گوش زنا می) یعنی چشم زنا می12/462بیتا:  (العثیمین، »تزنی والرجل
  کنند. میپا زنا 

توان گفت اینکه در واقـع تردیـد و اخـتالف در عبـارت     آنچه در مورد نظرات فوق می
فاحشه مبینه در قرآن کریم همان اختالفی است که اندیشمندان علوم دیگر مثل روانشناسی و 
علوم اجتماعی و... در مورد معناي نقض وفاداري دارند، برخی نقض وفاداري را به داشـتن  

کنند و برخی روابط نامتعارف و غیر ضروري را داخل وع با غیر همسر تعبیر میرابطه نامشر
). همانگونه که 53: 1393آورند(رفیعی فروشانی و همکاران، در روابط نامشروع به حساب می

از دید برخی از فقیهان نیز تمامی موارد مزبور اعم از زنا، نشوز، ترك هریک از وظائف شرعی 
ق فاحشه مبینه تلقی شده و مجوز عضل و در تنگنا قراردادن زوجه توسط و... می تواند مصدا

  )463-462/ 6 بیتا: زوج به منظور بخشش مهریه و جدایی باشد.( البهوتی،
در میان این اقوال قدر متیقن زنا است و چون حکم به جـواز عضـل بـر خـالف اصـل      

حکم را صـرفا در همـان زنـا     باشد در موارد خالف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرده و می
  )323 /2  و فیض کاشانی، بیتا: 421 /9  :1413جاري دانست. (جبعی عاملی، 

انـد کـه   اند و بیـان داشـته  نیز اگر دلیلی که برخی فقیهان بر اباحه عضل در این آیه آورده
 :1378دلیل جواز عضل جلوگیري از فساد فـراش و الحـاق ولـد دیگـران بـه زوج (حلـی،       

) را بپذیریم نه تنها حمل مورد جـواز بـر نشـوز یـا     364و  7/328: 1968و مقدسی،  3/377 
تمام معاصی ممکن نبوده بلکه به سایر مصادیق رابطه نامشروع نیز تسري پیدا نخواهد کرد. 
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دود  یقیمـا  أَلّا خفْتُم فَإِنْدر آیه » ترس از عدم اقامه حدود الهی«زیرا در اینصورت مراد از  حـ 
) و جواز دریافت فدیه توسط زوج انصراف به 229(بقره،  بِه افْتَدت فیما علَیهِما جناح فَال هاللّ

  حداهللا ناشی از زناي زن با مرد اجنبی خواهد بود.
در پایان این بحث اشاره به این نکته الزم است که برخی فقیهان معاصر در تالش بـراي  

از فاحشه مبینه تمام معاصی مرتبط با علقـه زوجیـت    گویند مرادجمع بین اقوال مختلف می
  .)394 :1414تواند مورث و موجد شنیعت باشد. (سبحانی، است که می

  
  تخصیص حکم حرمت عضل و مصادیق مجاز. 4

 نَفْساً منْه ء شَی عنْ لَکُم طبنَ کنند استثناي از نهی در آیه شریفه فَإِنْآنگونه که فقیهان بیان می
 /3  :1378بیانگر حکم اباحه عمل منهی عنه خواهد بود. (حلـی،  ) 4 نساء،( مرِیئاً هنیئاً لُوهفَکُ

) بنابراین مفهوم آیه این خواهد شد که اگر زن بدون رضایت چیزي به مـرد داد اکـل و   377
سـوره نسـاء کـه     29و  4تصرف در آن ممکن نیست، به همین دلیل در وجه جمـع دو آیـه   

) توضیح 5/234 :1988 اند.(القرطبی،را برگزیده 4اشاره شد برخی در نهایت آیه سابقا به آن 
مساله اینکه بر اساس مفهوم آیه چهارم از سوره نساء اگر زن بـا عـدم رضـایت چیـزي بـه      

همـان سـوره بیـان     19) اما در آیه 5/47تواند آن را بگیرد (امامی، بیتا: شوهر داد شوهر نمی
توانید او را تحت فشار قرار دهید تا مهریه یا بخشـی  احشه مبینه میکند در فرض انجام فمی

  از آن را ببخشد. 
  

  نظرات در مورد کیفیت استثناء 1.4
در مورد کیفیت استثناء و اینکه با وجود آن به چه نحو باید آیـه را ترجمـه کـرد از تتبـع در     

  پردازیم.آید که در ادامه به آن میکالم فقیهان دو نظر عمده به دست می

  نظر اول 1.1.4
در این نظر گفته شده بخششی که پس از عضل شـوهر باشـد بخشـش بـا طیـب نفـس و       
رضایت نیست (القرطبی، همان) و استثناء در آیـه اسـتثناء منفصـل اسـت نـه متصـل و آیـه        

شود که عضل نکنید زنان را تا بعضی از مهریه را ببخشند لکن اگر مرتکـب  اینگونه معنا می
پردازند از ایشان قبـول  شدند حالل است فدیه را در صورتی که با طیب نفس می ايفاحشه
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). با تتبعی که در کتب فقهی فقیهان اسالمی به عمل آمد غیـر  503/ 1: 1988نمایید(القرطبی، 
  از فقیهان مالکی کسی این نظر را ارائه نکرده است.

  نظر دوم 2.1.4
اینکه در وجه جمع دو آیه گفته شود اخذ چیزي از زن باشد نظر دوم که نظر اکثر فقیهان می

یعنی زنا گردد(طباطبـایی،   بدون رضایت وي صحیح نیست مگر اینکه مرتکب فاحشه مبینه
) کـه در  236-235/ 8بیتـا:   ) یا بنابر برخی تعبیرات غیرعفیفه باشد(المقدسی،255/ 4  :1371

  ).359/ 5: 1993 (الزرکشی، داینصورت اخذ آن جایز خواهد بود حتی اگر راضی نباش
  

  اطالق جواز نسبت به اثبات و عدم اثبات فاحشه مبینه 2.4
این سوال همچنان وجود دارد که آیا براي اینکه زوج بتواند زن را با کیفیـت مـذکور عضـل    
نماید الزم است خیانت زوجه در دادگاه ثابت شود یا همین که نزد شوهر و براي وي ثابت 

گویند این مساله باید به طریق شرعی ثابت ي جواز عضل، برخی فقیهان میشد کافی است برا
را در آیه مذکور به فتح یاء » مبینَۀٍ«همچنین اگر کلمه  287 /2  القرآن؛ فقه فی العرفان شود. کنز

اند هرچند احتمال بخوانیم یکی از معانی آن عملی خواهد بود که شهود اربعه آن را بیان کرده
نیز در آن وجود دارد و آن اینکه خداوند آن فاحشه را به عنوان فاحشه بیان کرده باشد دیگري 

  )91 /4  بدون اینکه به اثبات یا عدم اثبات آن اشاره نماید. (کاظمی، بیتا:
 بـه  اسـت  مربـوط  اند که آیهبرخی فقیهان معاصر نیز به صراحت در این مورد بیان کرده

 جـدا  او از نحـوى  به خواهد مى و است شده زنا مرتکب وا همسر شوهر، نظر به که موردى
 طالق را او تا ببخشد شوهر به را اش مهریه از بخشى تا کند مى گیرى سخت او به لذا و شود
  ).146 :1429ندارد(منتظري،  حاکم نزد رجم شرعى ثبوت به نظرى و دهد،
  
  اطالق جواز نسبت به میزان مال 3.4

توانـد طـالق را   شود اینکه آیا مرد میجواز عضل مطرح میهایی که در فرض یکی از بحث
منوط به دریافت مبلغی بیشتر از مهریه نماید یا اینکه بیشتر از مهریه مجاز نبوده و اکـل مـال   

  به باطل محسوب خواهد شد؟
براي عدم جواز زیادي بر مهریه دو دلیل اقامه شده است: دلیل اول اینکـه پـذیرش ایـن    

عظیم زوجه خواهد بود و دلیل دوم کالم پیامبر به زنی به نام جمیله بود  نظریه مستلزم ضرر
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که به دلیل اکراهی اکه از زوجش داشت حاضر بود مازاد بر باغی که زوج به عنوان مهریه به 
البته آنگونـه کـه برخـی     8کار را منع کردندوي داده بود را به شوهر برگرداند لکن پیامبر این

) در ماجرایی که در ایـن روایـت   9/422  :1413اند(جبعی عاملی، ن کردهفقیهان به درستی بیا
مند نیز بوده و اصال بحـث  وجود دارد شوهر نسبت به زن کراهتی نداشته بلکه به وي عالقه

از عضل مطرح نبوده است در حالی که مانحن فیه موضوع عضل زوجه توسط زوج مطـرح  
ل بکار آید. به همین دلیل اکثر فقیهان دریافت تواند در بحث عضاست و لذا این روایت نمی

) قانون مدنی نیـز در مـاده   324 /2  اند. (فیض کاشانی، بیتا:بیشتر از مهریه را نیز مجاز دانسته
  همین نظر را انتخاب کرده است.1146

ي دال بر امکان اخـذ آن  دلیل جواز دریافت مقداري بیشتر از مهریه نیز اطالق آیه شریفه
) ایرادي که بر این نظر وارد است اینکه مستثنی منـه در  422 /9  :1413عی عاملی، است. (جب

آیه شریفه بعض مهریه است و لذا چیزي که استثنا شده نیز همان بعض یا به عبارتی همـان  
) برخی از فقیهان حنبلی مـذهب نیـز بـا    102 /6  :1410باشد (جبعی عاملی، مقدار مهریه می

 داننـد  بوده و اخذ بیش از میزان مهریه از زن را در این فرض جـایز نمـی  این دیدگاه موافق 
  ).518-517/ 2: 2002صاوي، (

شود ممکن اسـت  الزم به ذکر است عوضی که در خلع به عنوان فدیه به شوهر داده می
  ).5/52شود(امامی، بیتا: از سابق در ذمه وي باشد در اینصورت با طالق دین او ساقط می

  
  جواز نسبت به اقامه حدود و عدم آن اطالق 4.4

آنچـه    سوره نساء در یک فرض عضل زوجه جایز است، 19ابقا بیان شد که بر اساس آیه س
در این قسمت مد نظر است اینکه ممکن است کسی به استناد آیه اال ان یخافـا اال تقیمـا.. و   

اقامه حـدود اهللا   براي جمع بین دو آیه بگوید عضل تنها در صورتی جایز است که خوف از
در میان باشد و اال اگر این ترس وجود نداشته باشد عضل نیز جـایز نخواهـد بـود، برخـی     

گویند جواز عضل هم مربـوط بـه فرضـی    دانند و میفقیهان معاصر جواز عضل را مطلق می
است که ترس از اقامه حدوداهللا باشد و هم در فرضی است که چنین ترسی وجـود نـدارد.   

اند اوامر و ) مراد از حدود اهللا در این آیه آنگونه که مفسرین بیان کرده394 :1414(سبحانی، 
نواهی الهی اعم از واجبات و محرمات است که ممکن اسـت زوجـین در اثـر عـدم توافـق      
اخالقی و برآوردن نکردن حاجات یکـدیگر کارشـان بـه دشـمنی کشـیده شـود(طباطبایی،       

  .)424شوند(محقق داماد، بیتا: ) یا الاقل دچار نشوز 2/234: 1371
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  اطالق جواز نسبت به کراهت زوج از زوجه 5.4
تواند چیزي از مهریه را از زوجه بگیرد مـورد  اینکه در فرض اکراه زوج از زوجه، زوج نمی

) است به همین دلیل گفتـه  150/ 3: 1986الحنفی،  قبول فقیهان امامیه و اهل تسنن(الکاسانی
کند خود کراهت نداشته باشد ولی چون شوهر او را آزار واذیت میشده هرگاه زن از شوهر 

زند و زن براي استخالص خود و حفظ آبرو، مـالی را  دهد و کتک میمانند اینکه فحش می
گردد و دهد تا طالق بگیرد طالق مزبور خلع نبوده وشوهر مستحق آن مال نمیبه شوهر می

و «). دلیل این مسـاله آیـه   424و محقق داماد، بیتا:  5/47باید آن را به زن رد کند(امامی، بیتا: 
خُذُونَه بهتَاناً و إِنْ أَردتُم استبدالَ زوجٍ مکَانَ زوجٍ و آتَیتُم إِحداهنَّ قنْطَاراً فَالَ تَأْخُذُوا منْه شَیئاً أَتَأْ

) می باشد. با این وجود به عقیده فقیهـان در فرضـی کـه زن مرتکـب     20نساء ، »( إِثْماً مبِیناً
فاحشه مبینه گردد، خواه زوج از وي کراهت داشـته باشـد و خـواه چنـین کراهتـی نباشـد       

  ).394 :1414تواند اقدام به عضل نماید (سبحانی،  می
  

  اطالق جواز نسبت به تمامی مصادیق عضل 6.4
رسد باید در تفسیر عدم جواز عضل زوجه توسط زوج است بنظر می با توجه به اینکه اصل

آن به قدر متیقن اکتفا نموده و تنها مصادیقی از عضل را ممنوع دانست که دلیل متقنی بـر آن  
کنند اگر زن مرتکـب زنـا شـد    وجود دارد. در همین راستا برخی فقیهان اهل تسنن بیان می

مورد قَسم او را عضل نمایـد زیـرا عضـل در ایـن      تواند با عدم رعایت حق وي درمرد می
مورد موجب حفظ فراش و جلوگیري از اشتباه در انتساب فرزنـد بـه دنیـا آمـده از زوجـه      
خواهد شد لکن عضل نسبت به نفقه واجب، محظور و ممنوع بوده و طالق خلعـی کـه بـا    

ي دیگر حتـی در  ). از سو6/ 10: 1999چنین بذلی صورت بگیرد نیز باطل است(الماوردي، 
 9مورد قَسم این احتمال وجود دارد که عضل زوجه ممنوع باشد زیرا به استناد قاعده فـراش 

  (همان). آید در هر حال متعلق به شوهر خواهد بودفرزندي که از زن به دنیا می
  
  سوره نساء 80احتمال نسخ آیه . 5

) بـه عقیـده   10/7 :1999 اند(الماوردي،سوره نساء را مطرح کرده 80برخی احتمال نسخ آیه 
کند. بیان دیگري که براي نسـخ وجـود   نیاز میاینان جواز طالق براي مرد او را از عضل بی

زن زانـی و مـرد زانـی هرکـدام را صـد ضـربه شـالق        «دارد نسخ آیه مجوز عضل بـا آیـه   
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نا در اختیار مرد قرار باشد با این استدالل که قبل از آمدن آیه اخیر حکم ز) می2نور، »(بزنید
اش را ببخشد و برود لکن با آمدن این آیـه،  توانست زن را عضل نماید تا مهریهداشت و می

حکم مقرر در آیه سابق نسخ شده و خداوند حکم زن زانی را صد ضربه شالق اعالم نموده 
  .)8/121 :2001 طبري،(و حق عضل شوهر از بین رفته است

انـد کـه   ست اینکه تنها کسـانی احتمـال نسـخ را مطـرح کـرده     اي که ذکر آن الزم انکته
دانند لکن مشهور که اسـتثنا را اسـتثناي از اخـذ    استثناي در آیه را مربوط به جواز عضل می

  ).92 /4  دانند قائل به نسخ هم نیستند(کاظمی، بیتا:اموال می
ن دو حکم هـیچ  کند، اینکه بین ایشهید ثانی سه وجه براي تضعیف این احتمال ذکر می

منافاتی وجود ندارد، در موارد تردید در نسخ یا عدم آن اصل عدم نسخ است و اکثر علماي 
). عـدم  421 /9  :1413داننـد(جبعی عـاملی،   اسالم نیز این آیه را ناسخ آیه فوق الـذکر نمـی  

تواند اجراي حد نمایـد، شـوهر نیـز    منافات به این دلیل است که در عین حال که حاکم می
) به عبارت دیگر یکی از دو حق حق 173 /13  :1426تواند زن را عضل نماید (وجدانی، می

اي تواند ناسخ آیهاي که بیانگر یکی از حقوق است نمیاهللا است و دیگري حق الناس و آیه
/ 6: 2001طبـري،   و 34 :2011 کند(سـامرائی، باشد که حق دیگر و موضوع دیگر را بیان می

: 1968 ه بین دو آیه امکان جمع باشد قول به نسخ امکـان ندارد(المقدسـی،  ) و زمانی ک535
اند در میان امامیه هیچ کس نسخ آیه را قبول ) البته آنگونه که برخی فقیهان بیان کرده324/ 7

) برخـی از اهـل تسـنن هـم     59 /33  :1404و نجفـی،   8/189 : 1416ندارد. (فاضل هنـدي،  
) را مطـرح  15(نساء،  الْموت یتَوفَّاهنَّ حتَّى الْبیوت فی أَمسکُوهنَّفَاحتمال نسخ این آیه با آیه 

سوره نور کـه بیـانگر حکـم    2اند هرچند خود آیه امساك در بیوت نیز بعدا توسط آیه کرده
). لکـن نکتـه دیگـري کـه     489/ 2شالق براي زن زانیه است نسخ شده است(شیرازي، بیتا: 

توان نسخ را پذیرفت که آیه ناسخ از لحاظ زمانی مـوخر از آیـه   انی میوجود دارد اینکه زم
منسوخ باشد و در مورد دو آیه محل بحث این نکتـه نیـز آنگونـه کـه برخـی فقیهـان بیـان        

  ).6/268: 1997 مفلح، اند ثابت نیست (ابن کرده
اي ) نیز در کیفیت نسـخ بـه گونـه   8/75 :2000 کالم برخی مفسران اهل تسنن (الطبري،

سوره نساء با آیه حدود را فقط در صدر آیـه، یعنـی حکـم بـه عـدم       19است که نسخ آیه 
را نسـخ   19سازد نه اینکه آیه حدود به کلی آیه حلیت ارث از روي اکراه، به ذهن متبادر می

  کرده باشد.
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  حکم طالق خلع با وجود عضل. 6
کنـد  دار بـر طـالق خلـع مـی    نماید و بدین طریق او را وادر فرضی که مرد زن را عضل می

عضل وي منهی عنه و حرام است لکن در مورد طالق اختالف نظر وجود دارد که در ادامـه  
  شود.به آن اشاره می

  
  نظر اول: صحت طالق

گویند شـوهر بایـد عوضـی کـه     دانند لکن میاکثر فقیهان طالق را در این حالت صحیح می
: 1416 عمیـدي،  و 343 /4  :1387د(طوسـی،  گیرد را بـه زوجـه رد نمای  بابت طالق خلع می

)  25/604: 1405 بحرانـی،  و 6/100: 1410 عـاملی،  جبعـی  و 3/376: 1387حلی، و 2/617
یک مورد از این حکم استثنا شده است و آن فرضی است که زوج نه به قصد بخشیدن مهر 

شود ضل میگیرد و مرتکب مصادیق عبلکه به دالیل دیگر و یا بدون دلیل بر زن سخت می
در اینصورت طالق خلع صحیح است و رد عوض نیز الزم نیست هرچند به خـاطر ظلمـی   

  که بر زن روا داشته مستحق مجازات اخروي خواهد بود.
  

  نظر دوم: بطالن طالق
) طالق واقع شده، در فرض عضـل غیـر مجـاز، را    228/ 2: 1989 ضویان، برخی فقیهان(ابن

دانند، چرا که به عقیده ایشان عمل مزبور منهی عنـه  قی میباطل و زوجیت را به حال خود با
). در توضـیح  2/868: 1420شارع واقع شده است و باید حکم به بطالن آن کرد(خضـیري،  

مطلب گفته شده طالق خلع به دو صورت ممکن است واقع شود، حالت اول اینکه مرد بـه  
باشد در اینصورت طـالق، بـه    هنگام طالق صیغه طالق را جاري نماید یا نیت طالق داشته

مجرد بذل مال، محقق شده لکن رجعی خواهد بود اما در حالت دوم که مرد بـدون اجـراي   
گیـرد زوجیـت بـه حـال خـود بـاقی       صیغه خلع یا نیت طالق عوض خلع را از زوجه مـی 

 ) برخی دیگر نیز وقوع و عدم وقوع طالق رجعی را دائرمـدار 213/ 5بیتا:  ماند. (البهوتى، می
رسد با توجه بـه  ) که بنظر می1/684اند (التمیمی، بیتا: طالق شمردن یا نشمردن خلع دانسته

  عدم تردید در طالق بودن خلع مردود خواهد بود.
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  گیري نتیجه. 7
تحت فشار قراردادن زوجه براي بخشیدن مهریه و اقدام به طالق خلع از سوي زوج  ـ

زوج زن را در مضیقه قـرار دهـد تـا    حرمت شرعی دارد و اگر با وجود این حرمت، 
مهریه خود را ببخشد و در عوض طالق بگیرد از نظـر حکـم وضـعی، طـالق خلـع      

 شود.باطل بوده هرچند طالق به صورت طالق رجعی عادي واقع می
ي عضـل شـوهر، بـذل    آنگونه که از برخی حقوقدانان نیز نقل شد، زنی که در نتیجه ـ

بات اکراه در دادگاه، آنچه بذل نموده را استرداد نماید تواند، با اثمهریه نموده است می
اش بود مشغول کـرده و او را  ي شوهر را به آنچه قبل از طالق در ذمهو یا دوباره ذمه

 متعهد سازد.
سوره نساء در یک مورد تخصـیص خـورده و    19حکم حرمت عضل موجود در آیه  ـ

اي مرتکب عمل نامشـروع  بیگانهآن زمانی است که زن با وجود علقه زوجیت با مرد 
زنا شود در این صورت هرچند با توجه به اطالق حکم جواز عضل و عدم انحصـار  
آن به برخی موارد، اثبات یا عدم اثبات تاثیري در آن ندارد لکن لزوم اکتفاي بـه قـدر   

م اثبـات آن را بـه طریـق شـرعی     لـزو » مبینـه «متیقن و استفاده از تفسیر لغوي کلمـه  
 کند.می ثابت

توانـد بـا زن توافـق    در فرض جواز عضل زوج، تنها به میزان مهریه یا کمتر از آن می ـ
باشد و هرچند در حالت عادي نماید و بیشتر از آن به استناد ادله ارائه شده مجاز نمی

تواند چیزي از مهریه را از وي بگیـرد لکـن   و در فرض اکراه زوج از زوجه زوج نمی
مبینه حرمت برداشته شده و زوج بدون اکراه زوجـه از وي  در فرض ارتکاب فاحشه 

تواند مهریه یا بخشی از آن را در اختیار گیرد نیز آنگونه که از برخی فقیهـان نقـل   می
شد جواز عضل در محدوده قَسم ، مجاز بوده و امور واجب دیگر از قبیل نفقـه و ...  

 را شامل نخواهد بود.
 

  ها نوشت پی
1 .اكسبِ فَإِمرُوفعم أَو رِیحانٍ تَسسو 229(بقره، » بِإِح(»نَّ ورُوهاشع رُوفعنَّ  فَإِنْ بِالْمـوهتُمـى  کَرِهسفَع 

 )19(نساء، » کَثیراً خَیراً فیه اللَّه یجعلَ و شَیئاً تَکْرَهوا أَنْ
 .بایکدیگرند معاشرت حسن به و شوهر مکلف زن قانون مدنی: 1103 ماده. 2
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3 .»إِنْ و تُمددالَ أَربتجٍ اسوکانَ زجٍ موز و تُمنَّ آتَیداهنْطاراً إِحتَأْخُذُوا فَال ق نْهئاً مشَی تانـاً  أَتَأْخُذُونَههب و 
و در آیـه   .غَلیظـاً  میثاقـاً  مـنْکُم  أَخَـذْنَ  و بعـضٍ  إِلـى  بعضُکُم أَفْضى قَد و تَأْخُذُونَه کَیف و مبِیناً إِثْماً

 ظَلَـم  فَقَد ذلک یفْعلْ منْ و لتَعتَدوا ضراراً تُمسکُوهنَّ ال و بِمعرُوف سرِّحوهنَّ أَو بِمعرُوف فَأَمسکُوهنَّ«
هنَفْس ذُوا ال وتَتَّخ آیات زُواً اللّه231(بقره،  »ه( 

دانـد، یـک گـروه کسـانی     روایات دو دسته از مردم را از بوي بهشت محروم مـی حتی در برخی . 4
 3/444: 1413هستند که زوجه ایشان اهل اعمال منافی عفت است و ایشان اطالع دارند(صدوق، 

 ).154 /20 :1409و حرعاملی، 
مام درباره آیه گوید از اکند: راوي میدر تفسیر عیاشی روایتی آمده است که این مطلب را تایید می. 5

»نَّ ال وضُلُوهوا تَعبتَذْهضِ لعنَّ ما بِبوهتُمسوال کردم بعد از ذکر سخنی فرمودند مثل اینکـه بـه    »آتَی
توانست با  انداخت و (با این کار) زن نمیگویند زمانی که مرد لباس را بر روي آن زن مینبطیه می

 )422 /14  :1408شد. (نوري، ت انجام میمرد دیگري ازدواج کند و این کار در جاهلی
(شوشـتري،   اند اینکه مراد از فاحشه مبینه مطلق ثبوت حد باشـد قائـل نـدارد   برخی نیز بیان کرده. 6

1406:  9/338.( 
 /2  :1404انـد(جرجانی،  بنظر مراد کسانی که از فاحشه مبینه تعبیر به کج خلفـی و درشـتی کـرده   . 7

این موارد از مصادیق نشوز هستند. موید این نظریه احادیث ابتـدایی   ) همین نشوز باشد زیرا490
کنند هرگاه زن به شوهر خود بگوید ازتـو  باب خلع در کافی است که درآن احادیث امام بیان می

اطاعت نخواهم کرد، و در فراش تو مرد دیگري را وارد خواهم کرد بـراي مـرد جـایز اسـت بـا      
را طالق دهد. به عنوان نمونه به یکی از روایات صـحیحه کـه از    گرفتن آنچه به زن داده است او

گوید مرا به طالق خلع مطلقـه  شود: زنی که به زوجش میامام صادق ع نقل شده است اشاره می
گردانم امام فرمودند براي مردم حالل نیست چیـزي از  ام را به تو برمیکن و من آنچه از تو گرفته

ید به خدا سوگند به نفع تو سوگندي ادا نخواهم کرد و در امـري از  زن بگیرد مگر زن به وي بگو
ات خـواهم پـذیرفت و در   امور اطاعت تو را نخواهم کرد و بـدون اذن تـو دیگـران را بـه خانـه     

گیـرد  فراشت دیگري را وارد خواهم کرد، زمانی که زن اینگونه عمل کرد آنچـه مـرد از وي مـی   
ه صرف تحقق صیغه خلع) و بدون نیاز به صیغه دیگـري  براي وي جایز است و در اینصورت (ب

توانـد توسـط دیگـران    شـود و مـی  براي طالق زن مطلقه و جدا شـده از شـوهر محسـوب مـی    
 ).140 /6  :1407خواستگاري شود(کلینی، 

روایت شده زنی به نام جمیله دختر عبداهللا بن ابی در نکاح ثابت بن قیس بود. این زن از شـوهر  . 8
داشت لذا نزد رسول خدا آمد و گفت: اي پیـامبر خـدا   لکن شوهر او را دوست می نفرت داشت

بیـنم  خواهم به خدا قسم من در دین یا اخالق او ایـرادي نمـی  من ادامه زندگی با شوهرم را نمی
کنم کراهت دارم، من سـرم را بـه سـوي    لکن مادامی که او را از روي نفرت تحمل و اطاعت می
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تـر و از همـه کوتـاه    آید و او از همـه سـیاه  را دیدم که با گروهی به طرفم میخیمه بلند کردم او 
تر بود. اینجا آیه خلع نازل شد و ثابت که بـه عنـوان صـداق    تر و در صورت از همه زشتقامت

باغی به جمیله داده بود به پیامبر گفت باید باغم را به من برگرداند(تا او را طالق دهم) پیـامبر بـه   
گردانم حتی زیادتر از باغ، پیامبر فرمودنـد البتـه فقـط    دند نظر تو چیست؟ گفت برمیزوجه فرمو

اي را بگیر و او را رها کن، پس جمیلـه از  باغ را برگردان سپس به ثابت گفتند باغی که به او داده
 ).144 /2  :1405ثابت جدا شد و این اولین طالق خلعی بود که در اسالم واقع شد(احسایی، 

گوید: هر طفلی که بعد از انحالل نکـاح  قانون مدنی بیان کننده اماره فراش است و می 1159ماده . 9
که مادر هنوز شوهر نکـرده و از تـاریخ انحـالل    متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر این

 نکاح تا روز والدت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکـی 
  تر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.تا زمان والدت کم

 
  نامه کتاب

 قرآن کریم.
ــن ــد، اب ــد رش ــدبن أبوالولی ــد( محم ـــ1425أحم ــۀ م). 2004 - ه ــد بدای ــۀ المجته ــد ونهای  ،المقتص

   الحدیث. دار القاهرة،
 زهیـر : المحقـق  الـدلیل،  شـرح  فـی  السبیل منار م)1989هـ  1409سالم( بن محمد بن إبراهیم ضویان، ابن

 اإلسالمی. المکتب السابعۀ، الشاویش،
منشورات محمد علی بیضـون،   جلد، بیروت، 9هـ) تفسیر قرآن العظیم،  1420ابن کثیر، اسماعیل بن عمر(

 العلمیه. دارالکتب
 الطبعــۀ، بیــروت، المقنــع، شــرح فــی المبــدع م)، 1997 - هـــ 1418محمــد( بــن إبــراهیم مفلــح، ابــن

 العلمیۀ.  دارالکتب
 دار بیـروت،  جلـد،  15 العـرب،  لسـان  ق ).  ه 1414مکـرم(  بـن  محمد الدین جمال ابوالفضل منظور، ابن

 صادر. دار - التوزیع و النشر و للطباعۀ الفکر
 سـید  دار قـم،  جلـد،  4 العزیزیـۀ،  اللئـالی  عـوالی  ق).  ه 1405علـى(  بن محمد جمهور، ابى ابن احسایى،

 للنشر. الشهداء
 التراث. إحیاء سلیمان، بیروت، دار بن مقاتل هـ). تفسیر 1423سلیمان( بن مقاتل الحسن أبو األزدي،

ــدي(   ــود افن ــی، محم ــروت،        ه1416الوس ــون، بی ــی بیض ــورات محمــد عل ــانی، منش ق). روح المع
 العلمیه.  دارالکتب

 اسالمیۀ. انتشارات تهران، جلد، 6 مدنى، حقوق حسن(بیتا)، سید امامى،
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 الکـریم،  القـرآن  مزایـا  الـی  السـلیم  العقل ارشاد - السعود ابی م). تفسیر1983محمد( بن محمد ابوالسعود،
 العربی. التراث احیاء دار بیروت،

 قم، دفتـر  جلد، 3 الجعفري، المذهب على االستداللی الفقه فی تمهیدیۀ ق). دروس  ه 1427باقر( ایروانى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمى انتشارات

 دفتـر  قـم،  جلـد 25الطـاهرة،   العتـرة  أحکـام  فـی  الناضرة الحدائق ق).  ه 1405احمد( بن یوسف بحرانى،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمى انتشارات

 قـم، مجمـع   جلـد،  6 الشـرائع،  مفاتیح شرح فی اللوامع محمد(بیتا). األنوار بن حسین عصفور، آل بحرانى
 العلمیۀ. البحوث

 منتهـى  بشـرح  المعـروف  المنتهى لشرح النهى أولی م). دقائق1993 - هـ1414یونس( بن منصور البهوتى،
 الکتب. عالم اإلرادات،

 اإلقنـاع، دار  متن عن القناع إدریس(بیتا). کشاف بن حسن ابن الدین صالح بن یونس بن منصور البهوتى،
 العلمیۀ. الکتب

 -المستقنع، دار المویـد، بیـروت   زاد شرح المربع الدین(بیتا). الروض صالح بن یونس بن منصور البهوتى،
 الرساله. لبنان. موسسه

 بینا. قم، جلد، دو جدید، استفتاءات على، بن جواد تبریزى،
 الریاض. الریاض، مطابع الکبیر، والشرح اإلنصاف مختصر الوهاب(بیتا). عبد بن محمد التمیمی،

 الدمشـقیۀ  اللمعـۀ  شـرح  فـی  البهیـۀ  ). الروضـۀ ق  ه 1410علـى(  بن الدین زین ثانى، شهید جبعی عاملى،
 داورى. قم، کتابفروشى جلد10، )کالنتر - المحشّى(

 15 اإلسـالم،  شـرائع  تنقیح إلى األفهام ق). مسالک  ه 1413على( بن الدین زین ثانى، شهید جبعی عاملى،
 اإلسالمیۀ. المعارف مؤسسۀ جلد، قم،

  نوید. انتشارات تهران، جلد، 2 شاهى، تفسیر ق).  ه 1404امیرابوالفتح( سید جرجانى،
 السالم. علیهم البیت آل قم، مؤسسه جلد، 30 الشیعۀ، ق). وسائل  ه 1409حسن( بن محمد حرّ عاملی،

 مشـکالت  شـرح  فـی  الفوائـد  ق). إیضـاح   ه 1387یوسـف(  بـن  حسن بن محمد المحققین، فخر حلّى،
 اسماعیلیان. قم، مؤسسه القواعد،

ــى، ــداد حلّ ــن مق ــد ب ــه عب ــیورى، اللّ ــز  ه 1425( س ــان ق )کن ــی العرف ــه ف ــرآن، فق ــد، 2 الق ــم، جل  ق
 مرتضوى.  انتشارات

 دارالوطن. ریاض، التابعین، ق). تفسیر  ه 1420عبداهللا( بن محمد خضیري،
 اإلمـام  مـذهب  علـى  المنهجـی  الفقه م). 1992 هـ 1413الشّرْبجی، ( علی البغا، مصطفى و مصطفى الخنْ،

 والتوزیع. والنشر للطباعۀ دارالقلم دمشق، الشافعی،
 دار بیـروت،  الکبیـر،  التفسـیر =  الغیـب  هـ ). مفـاتیح  1420عمر( بن محمد اهللا عبد أبو فخرالدین، الرازي،

 العربی. التراث إحیاء
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 اهللا آیـۀ  کتابخانـه  انتشـارات  قـم،  جلد، 2 القرآن، ق). فقه  ه 1405عبداللّه( بن سعید الدین، قطب راوندى،
 نجفى. مرعشى

 از زوجین وفاداري ماهیت« فریده محمدي سرپیري و فرسیما خامسی پور، و فروشانی احمدرضا رفیعی
تربیتـی زنـان و    -، فصـلنامه فرهنگـی  »خـانواده  در آن جایگـاه  و روانشناسـی  فقهی حقوقی، دیدگاه

 .1393، زمستان 29خانواده، سال نهم، شماره 
 العبیکان. دار الزرکشی، م). شرح 1993 هـ 1413اهللا( عبد بن محمد الدین شمس الزرکشی،
دبـی،   -المجتمـع، امـارات   و االسـره  و المـرأه  علی السیئ اثره و الولی م). عضل 2011-ه1432( سامرائی،
 الخیري. العمل و االسالمیه شئون دائره
 امـام  مؤسسـه  قـم،  جلـد،  یک در الغراء، اإلسالمیۀ الشریعۀ فی الطالق ق). نظام  ه 1414جعفر( سبحانى،

 السالم. علیه صادق
 تهـران،  جلـد،  یـک  در األسـرة،  أحکـام  -الوسـیلۀ   تحریر دلیل ق).  ه 1429اکبر( على سیفی مازندرانى،

 خمینى. امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه
 المعرفۀ. دار بیروت، م). األم،1990هـ1410( إدریس، بن محمد اهللا عبد أبو الشافعی
 العربیـۀ  المملکـۀ  الشـافعی،  اإلمـام  م). تفسـیر  2006 - 1427إدریـس(  بـن  محمـد  اهللا عبـد  أبـو  الشافعی

 التدمریۀ. دار السعودیۀ،
 پرداز. راى پژوهشى مؤسسه قم، جلد، 25 نکاح، ق). کتاب  ه 1419موسى( سید زنجانى، شبیرى
 در فرازناشـویی  روابـط  هـاي زمینـه « )1395 زاده عبدالهادي(تابسـتان  صالحی سیدحسین و الدین، شرف

 .3 سال هفتم، شماره اجتماعی، فرهنگی معرفت ،»ایران
 صدوق. کتابفروشى تهران، جلد، 11 اللمعۀ، شرح فی النجعۀ ق).  ه 1406تقى( محمد شوشترى،

 کثیر. ابن سوریه، دار-ق). فتح القدیر، شش جلد، ،دمشق  ه 1414شوکانی، محمد(
 العلمیۀ. الکتب دار الشافعی، اإلمام فقۀ فی المهذب ).علی(بیتا بن إبراهیم اسحاق أبو الشیرازي،

  علـی   شـیه  حـا :  لـک  ما  م االما  مذهب  الی المسالک القرب السالک بلغه م). 2002محمد( بن احمد صاوي،
 االسالمی. دارالمدار بیروت، الدردیر، احمد  للشیخ الصغیر  الشرح

 دوم دفتـر انتشـارات   قـم،  جلـد،  4 الفقیـه،  یحضره ال ق ). من  ه 1413بابویه( بن على بن محمد صدوق،
 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمى

 قـم، دار  جلـد،  یـک  در األعمـال،  عقـاب  و األعمال ثواب ق).  ه 1406بابویه( بن على بن محمد صدوق،
 للنشر. الرضی الشریف

 اسماعیلیان. قم، جلد،20 القرآن، تفسیر فى المیزان ).1371حسین( سیدمحمد طباطبایى،
 الرسالۀ. القرآن، مؤسسۀ تأویل فی البیان جامع م).2000 هـ 1420جریر( محمد بن الطبري،
 بـن  اهللا عبـد  الـدکتور : تحقیق القرآن، تأویل عن البیان م). جامع 2001 هـ 1422جریر( بن محمد الطبري،
 واإلعالن. والتوزیع والنشر للطباعۀ هجر الترکی، دار المحسن عبد
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 مرتضوى. کتابفروشى تهران، جلد، 6 البحرین، ق). مجمع  ه 1416الدین( فخر طریحى،
 تهـران، المکتبـۀ   جلـد،  8 اإلمامیـۀ،  فقـه  فـی  المبسـوط  ق).  ه 1387حسـن(  بن محمد ابوجعفر طوسى، 

 الجعفریۀ. اآلثار إلحیاء المرتضویۀ
 الجوزي. ابن دار النشر دار المستقنع، زاد على الممتع الشرح صالح، بن محمد العثیمین،
 انتشـارات  دفتـر  قـم،  جلد، 3القواعد،  مشکالت حل فی الفوائد کنز ق).  ه1416عمیدالدین( سید عمیدى،

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمى
 انتشـارات  قم، دفتر األحکام، قواعد عن اإلبهام و اللثام ق). کشف  ه 1416 حسن( بن محمد هندى، فاضل

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمى
 نجفى. مرعشى اهللا آیۀ کتابخانه قم، انتشارات الشرائع، مفاتیح محمدمحسن(بیتا). فیض کاشانى،

 دار األولـى،  وهـب، الطبعـۀ   البـن  الجـامع  من القرآن تفسیر م) 2003وهب( بن اهللا عبد أبومحمد القرشی،
 اإلسالمی. الغرب

 والتوجیـه  والشـرح  والتحصـیل  البیـان  م).1988 هــ  1408(رشـد  بـن  أحمد بن محمد الولید القرطبی، أبو
 اإلسالمی. الغرب دار بیروت، وآخرون، حجی محمد حققه المستخرجۀ، لمسائل والتعلیل

الممهـــدات،  المقـــدمات م). 1988هــــ 1408رشـــد(  أحمـــدبن بـــن القرطبـــی، أبوالولیـــد محمـــد
 اإلسالمی.  دارالغرب

 البردونـی  أحمـد  تحقیـق  القـرآن،  ألحکـام  الجامع م) 1964 هـ1384أحمد( بن محمد عبداهللا أبو القرطبی،
 المصریۀ. الکتب القاهرة، دار أطفیش، وإبراهیم

 )، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، بنیادحقوقی میزان.1388کاتوزیان، ناصر(
 ،الشـرائع  ترتیـب  فـی  الصـنائع  بـدائع  م).1986 هــ 1406مسعود( بن أبوبکر الدین عالء الحنفی، الکاسانی

 العلمیۀ. دارالکتب
 جلد. 4 األحکام، آیات إلى األفهام مسالک اسدى(بیتا). سعد بن جواد فاضل کاظمی،
 اإلسالمیۀ. الکتب دار تهران، جلد، 8الکافی،  ق)  ه1407یعقوب( بن محمد کلینى،

 الشـافعی  اإلمـام  مـذهب  فقـه  فی الکبیر الحاوي م).1999 هـ 1419( محمد بن علی أبوالحسن الماوردي،
بیـروت،   الموجـود،  عبـد  أحمـد  عادل الشیخ - معوض محمد علی الشیخ المزنی، مختصر شرح وهو
 العلمیۀ. الکتب دار

 النشر. و الطبع بیروت، مؤسسۀ جلد، 33 األنوار، ق). بحار  ه 1410باقر( محمد مجلسى،
 قم، بینا. جلد، یک آن، انحالل و نکاح - خانواده حقوق فقهى بررسى مصطفى(بیتا)، داماد، سید محقق

 قم. جلد، 3 ،)آثار مجموعه( حقوق و فقه مرتضى(بیتا). شهید مطهرى،
 القاهرة. مکتبۀ المغنی، م)1968 هـ1388قدامۀ، ( محمدبن أحمدبن بن عبداهللا المقدسی،
 العربـی  الکتـاب  دار المقنـع،  مـتن  علـى  الکبیـر  الشرح قدامۀ(بیتا). محمدبن أحمدبن بن عبداهللا المقدسی،
 والتوزیع. للنشر
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 دانش. قم، ارغوان بشر، حقوق و اسالمى هاى ق) مجازات  ه 1429حسین علی( منتظرى،
 إحیـاء  دار جلـد، بیـروت،   43 اإلسـالم،  شـرائع  شـرح  فی جواهرالکالم ق).  ه 1404محمدحسن( نجفى،

 العربی. التراث
 آل مؤسسـه  بیـروت،  جلـد،  18 المسـائل،  مسـتنبط  و الوسائل ق). مستدرك  ه 1408حسین( میرزا نورى،

 السالم. علیهم البیت
 تحقیـق  المفتـین،  وعمدة الطالبین م). روضۀ1991 هـ1412شرف( بن یحیى الدین محیی زکریا أبو النووي،

 اإلسالمی. دمشق، المکتب -بیروت الشاویش، زهیر
بیـروت،   جلـد،  20 القـاموس،  جـواهر  مـن  العروس تاج ق).  ه1414الدین( محب حنفى، زبیدى واسطى

 التوزیع. و النشر و للطباعۀ دارالفکر
 قـم، انتشـارات   جلـد،  16 البهیۀ، الروضۀ شرح فی الفخریۀ الجواهر ق).  ه 1426اهللا( قدرت فخر، وجدانى

  قلم. سماء


