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ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت،
از ﺟﻤﻠﻪ ازدواج و ﻃﻼق
ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﺮﺗﻀﻮی

*

ﭼﻜﻴﺪه
ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺸﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري در ﻋﻘﻮد و اﻳﻘﺎﻋﺎت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎب ازدواج و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻼق ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد؛ وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ادﻟـﻪ ﺑﺤـﺚ،
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ درﺳﺘﻲ و اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺸـﺎي ﻧﻮﺷـﺘﺎري در ﻋﻤـﻮم ﻋﻘـﻮد و اﻳﻘﺎﻋـﺎت اﺳـﺘﺪﻻل ﻛـﺮد؛ ﺑﻠﻜـﻪ در
ﺧﺼﻮص اﻳﻦ دو ﺑﺎب و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻘﺪ ازدواج ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺻﺤﺖ آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،در ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ
اﻳﺮان ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻟﺰوم ﻟﻔﻆ در اﺟﺮاي ﻋﻘﺪ ازدواج و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻼق آﻣﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗـﻮان ﺷـﺎﻫﺪ ﻟـﺰوم ﺗﻠﻔـﻆ در
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻮد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬـﻢ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻨﺪﻳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻔﺘﺎري در ﻣﻘـﺎم اﺛﺒـﺎت −ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ
ﭘﻴﺪاﺳﺖ −ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ و ﺧﺪﺷﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑـﺮ درﺳـﺘﻲ و اﻋﺘﺒـﺎر اﻧﺸـﺎي ﻧﻮﺷـﺘﺎري در
ﻋﻤﻮم ﻋﻘﻮد و اﻳﻘﺎﻋﺎت ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ ازدواج و ﺣﺘﻲ ﻃﻼق ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨـﻴﻦ اﻧﺸـﺎﻳﻲ
را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮد.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻮاب ﻣﻌـﺎﻣﻼت ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﯿـﻊ ،وﺻـﯿﺖ،
ازدواج و ﻃﻼق ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻮده ،ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺗﻠﻔـﻆ در
ً
اﺟﺮای ﺻﯿﻐﻪ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ از ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻔﻆ ﺑـﻪ
ﺻﯿﻐﻪ و ﮐﻔﺎﯾﺖ »اﺷﺎره« در ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﮓ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ،هﺮﭼﻨـﺪ در ﺳـﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﻘﻬـﺎ
وﺿﻊ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧـﻪﺗﻨﻬﺎ
ً
آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺟﻤﺎﻻ در آن ﻧﻔﯽ ﺧـﻼف ﻧﯿـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖهﺎ و ﺷﺮﮐﺖهﺎ
ً
و ﻣﺆﺳﺴﺎت رواج دارد ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺮاﺳﺎس و ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺘﻮب و ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ
و اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ اﻃﺮاف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﮕﺎه ﺣﻘـﻮﻗﯽ آﻧﭽـﻪ ﻣﺎﯾـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر و
ﺳﻨﺪﯾﺖ اﺳﺖ ،اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺘﻮب و اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺿﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط داﺧﻠـﯽ و
زﺑـﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺮای
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻟـﺰومِ ،

ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد .هﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺣﮑـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ...در ﮐﺸـﻮرهﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺻﺎدر ﻣﯽﮔـﺮدد و هﻤـﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد و اﮔﺮ هﻢ آن اﺣﮑﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﮥ ﺧﺒـﺮی دارد و
در واﻗﻊ اﻧﺸﺎی ﺣﮑﻢ ﺑﺎ هﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻣﻀﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎﻻ ﺑﻪ »ﻟﻔﻆ« ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺎده ١٩١درﺑﺎره ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻋﻘﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ
ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎء ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻘﺮون ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ« ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻗﺮﯾﻨـﻪ ﻣـﺎدۀ ﺑﻌـﺪ،
ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻠﻔﻆ ﯾﺎ اﺷﺎره اﺳﺖ .در ﻣﺎده ١٩٢آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑـﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺷﺎره ﮐﻪ ﻣﺒ ّﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳـﺖ«؛ اﻟﺒﺘـﻪ در ﻣـﺎده١٩٣
آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ
و اﻗﺒﺎض ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ« ﮐﻪ اﺷﺎره روﺷﻦ ﺑـﻪ »ﺑﯿـﻊ
ﻣﻌﺎﻃﺎت« دارد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﻋﻤﻞ« ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣـﯽﺷـﻮد
ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ »ﺗﻠﻔﻆ« و اﻧﺸﺎی ﮔﻔﺘﺎری در ازدواج و ﺑﻪو ﯾﮋه ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷـﻦﺗﺮی
٨

آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎده  ١٠۶٢آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻧﮑﺎح واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﻟﻔـﺎﻇﯽ ﮐـﻪ

ً
ً
ﺻﺮﯾﺤﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ« و ﻣﻘﺼﻮد از »اﻟﻔﺎظ« ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﻋﺎ از ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻘﻬـﺎ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻨـﺎنﮐـﻪ »ﺷـﻨﯿﺪن« در ﻣـﺎده  ١١٣۴ﺑـﺮ هﻤـﯿﻦ ﻣﻌﻨـﺎ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﮥ ﻃﻼق و در ﺣﻀﻮر ﻻاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﮐﻪ ﻃـﻼق را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد« .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﮕﺎه
ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎره ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾـﺖ
اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ادﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﯾﮕﺎه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘـﯽ در
ﻃﻼق و ﺑﻪو ﯾﮋه ازدواج ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﮔﻔﺘﺎری در ﻋﻤﻮم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و در ﺑﺨـﺶ دوم ﺗﺄﻣـﻞ و
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ ازدواج و ﻃﻼق ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ادﻟـﻪ و در ﻧﮕـﺎه ﻓﻘﻬـﺎ
ً
اﺟﻤﺎﻻ وﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ اول :ﻋﻤﻮم ﻣﻌﺎﻣﻼت

در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻤﻮم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﻓﻘﻬﺎ
و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ روش ﻋﻘﻼﯾـﯽ
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺎرع ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در اداﻣﻪ ادﻟﻪ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﻢ .ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﻓﻘﻬﺎ

وﻟﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﻦ هﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت اﺳـﺖ ﯾـﺎ اﺛﺒـﺎت؟
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﻣﻘـﺎم ﺛﺒـﻮت اﺳـﺖ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﮐـﻪ آﯾـﺎ

 .١ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ
اﺑﻦادرﯾﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﭘﺲ از ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋـﺪم

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺰ واﻗـﻊ ﻣـﯽﮔـﺮدد؟ در
ً
اﯾﻦﺑﺎره اﺟﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد:

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ً
ﻓﻘﻬﺎ در ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﺸﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،اﺟﻤﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ؛

٩

اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ آن را اﻣﺮی اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺷـﺎهﺪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،در ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﯿـﺰ هﻤـﯿﻦ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﺎهﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ وﺻﯿﺖ ﺳﺮﺑﺴـﺘﻪ و اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪهﺎی ﻣـﻦ در آن
اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﮐﺴﯽ از وﺿﻊ ﻣﻦ آﮔﺎه ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳـﺖ )اﺑﻦادرﯾـﺲ،
١۴١٠ق ،ج ،٢ص (١٧۶و ﻇﺎهﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮای وﺻﯿﺖ ﺧـﻮد را
ﭘﯿﺶ ﺷﻬﻮد ﺑﺮ زﺑﺎن آورد .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻦ اﺑﻦادرﯾﺲ ،دﻟﯿﻞ آن را ﺣﻔﻆ و ﻣﺼـﻮﻧﯿﺖ
اﻣﻮال ﺷﻤﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن ﻣﺤﺘﻮای وﺻﯿﺖ ﮐـﻪ ﺟـﺎی ﺷـﮏ و
ﺷﺒﻬﻪ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد دارد )ﻋﺎﻣﻠﯽ١۴١٩ ،ق ،ج ،٢٣ص.(۶١
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺷﻤﺎری ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ» ،ﻧﻄﻖ« را ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺷﺎره را ﺟﺰ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﯾﺪه اﺳـﺖ و دﻟﯿـﻞ ﻣـﻮرد
دوم را اﯾﻦ ﺷﻤﺮده ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ،اﻣﮑﺎن »ﻋﺒﺚ« و ﻋﺪم ﻗﺼﺪ ﺑﯿﻊ وﺟـﻮد دارد )ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ،
١۴١۴ق ،ج ،١٠ص .(٩وی در وﺻﯿﺖ و اﻗﺮار ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان »ﻧﻄﻖ« ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺎرهای ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺪون اﺷﺎره ﯾﺎ ﺗﻠﻔـﻆ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ؛
هﺮﭼﻨﺪ −ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ −ورﺛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از وﺻﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل
ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺻﯿﺖ ﯾﺎ اﻗﺮار دﯾﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ اوﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ اوﺳـﺖ
ﯾﺎ هﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺨﺺ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻓﺮاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﮔﻪ ﺷـﺎهﺪ ﺑﮕﯿـﺮد ﯾـﺎ ﺑﮕﻮ ﯾـﺪ
»اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺷﻬﺎدت دهﯿﺪ« ﻧﯿﺰ ﺗﺎ از ﺧﻮد او ﻣﺤﺘﻮای آن را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑـﺮ او
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد و او اﻗﺮار ﺑﻪ آن ﮐﻨﺪ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔـﺮ ﺷـﺎهﺪ ﺧـﻮدش ﻧﯿـﺰ ﺑﺨﻮاﻧـﺪ و
ﻣﻮﺻﯽ ﯾﺎ ّ
ﻣﻘﺮ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﯾﺪ »از ﻣﺤﺘﻮای آن آﮔـﺎه ﺷـﺪهای و از اﯾـﻦرو ﺷـﻬﺎدت ﺑـﺪه« در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ١۴١٣ ،ق ،ج ،٢ص.(۴۴۵
آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﻋﻼﻣﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﻬﻮر در ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ وﺻﺎﯾﺎ و اﻗﺮارهـﺎﯾﯽ دارد و ﺑﺮاﺳـﺎس آن
وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎ و رهﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﻨـﯽ ﻣـﯽﻧﻮ ﯾﺴـﻨﺪ و آن را

ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ آن اﻓﺮادی را ﮔﻮاه ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﺻـﻮرت

داد ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ذﯾﻞ ﺳﺨﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ وﺻﯿﺖ دﯾﮕـﺮی را در ﭘـﯿﺶ
ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻮﺻﯽ و ﻣﻘﺮ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺎدت را ﻋﻠﻢ ﺷﺎهﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗـﺮار
١٠

ﻣﯽدهﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔﻔﺘـﮥ اﯾـﻦ ﻓﻘﻬـﺎ
ِ

ﺛﺒﻮت و اﻋﺘﺒﺎر وﺻﯿﺖ و اﻗﺮار ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑـﻪ وﻗـﻮع ﻧﻔـﺲاﻻﻣـﺮی آن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ِ
ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎهﺪ روﺷﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﻓﺮض ﯾﺎﻓﺘﻦ وﺻﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺪون ﺷﺎهﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ آن ﯾﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ،اﯾﻦ وﺻﯿﺖ را
ِ
ﺷﺎهﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﻮدهاﻧـﺪ ﯾـﺎ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و وی ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ورﺛﻪ ِ

اﻗﺮار و ﻋﺪم اﻗﺮار ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ را اﯾﻦ ﺷﻤﺮده اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ وﺻﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ )ﮐﺮﮐﯽ١۴١۴ ،ق ،ج ،١٠ص.(٢٠−١٩
ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ از وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦﺗـﺮی

ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺑﺎ اﺷﺎره و »ﻧﻮﺷﺘﻦ« و اﻣﻮری ﭼﻮن دﺳﺖ دادن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،هﺮﭼﻨﺪ اﻣـﻮری
ﮔﻮ ﯾﺎ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ هﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣـﻮر ،ﻧـﻪ ﻣﻔﯿـﺪ
»ﻣﻠﮑﯿﺖ« اﺳﺖ و ﻧﻪ »اﺑﺎﺣﻪ« .ﻓﺮض اﺑﺎﺣﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ .وی در
ّ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ »اﻓﻌﺎل« در ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ دروﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﻠﯿﮏ و ﺗﻤﻠـﮏ
و اﻧﺸﺎ و رﺿﺎ و ﻗﺼﺪ ﺑﯿﻊ ﻗﺼﻮر دارﻧﺪ و دﺳﺖﺑﺎﻻ ﻣﻔﯿﺪ »ﻇﻦ« هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺗﺸـﺮﯾﻊ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﻪ هـﺪف
ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ذاﺗﯽ دارد و ﮐﺎر آﺧﺮت ﺑـﺮ آن ﻣﺘﻮﻗـﻒ اﺳـﺖ؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺟﺎی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺳـﺖ؛ از اﯾـﻦرو ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ اﻣـﺮی
آﺷﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎندهﻨﺪۀ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻀﺒﻂ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﻮد وﮔﺮﻧـﻪ ﻧﻘـﺾ
ﻏﺮض ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻠﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﺎی ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ
درون اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺰ آن را ﮐﻪ ﮐﻨﻪ ﻣﻘﺼﻮد را ﻧﻤﯽرﺳـﺎﻧﺪ ﯾـﺎ ﺑـﺮای هﻤـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﻘـﺪور

 .٢ﮐﻔﺎﯾﺖ در ﺣﺎل ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ را در اﻧﻌﻘﺎد ﺑﯿﻊ در ﻓﺮض ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﻧﻄﻖ ﮐﺎﻓﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ؛ ﭼﻨـﺎنﮐـﻪ ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ در
)ﺣﻠﯽ١۴٠٨ ،ق ،ج ،٣ص (٩اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﻮب ﯾﺎ ﺧﺎک و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن
ﺣﮑﻢ اﺷﺎره را دارد و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ،ﻗﺮﯾﻨـﻪای را ﮐـﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ١۴١٣ ،ق ،ج ،٣ص .(١۵٢ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »اﺷﺎره« در ﻓﺮض ﻋـﺬر ،ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﻟﻔـﻆ« ﻣـﯽﺷـﻮد

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﻧﯿﺴﺖ ،رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻋﺎﻣﻠﯽ ،١۴١٩ ،ج ،١٢ص.(۵١٧

١١

ﻧﯿﺰ در ﻓﺮض ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از اﺷﺎره ،ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﮐﺎﻓﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺤﻮای ﻧﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ را در
وﻗﻮع ﻃﻼق ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد؛ اﻣﺎ در ﻓﺮض ﺗﻮان ﺑﺮ اﺷﺎره ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ اﺷـﺎره را
ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺷـﺎره در اﻧﺸـﺎ ﺻـﺮﯾﺢﺗﺮ از ﻧﻮﺷـﺘﻦ اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ در
ﺎت ﻃﻼق ﻋﮑﺲ اﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ )اﻧﺼﺎری١۴١۵ ،ق ،ج ،٣ص.(١١٨
ﺑﺮﺧﯽ رواﯾ ِ
 .٣ﺻﺮف اﻓﺎده اﺑﺎﺣﻪ
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺑﺎ ﻓﺮض ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻟﻔﻆ و ﻧﻮﺷﺘﻦ را هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﻌﺎﻃﺎﺗﯽ و ﻣﻔﯿ ِﺪ اﺑﺎﺣﻪ ﺷﻤﺮده

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ١۴١٠ ،ق ،ج ،٣ص .٢٢٢ﻧﯿﺰ ﻧﮏ :ﻋـﺎﻣﻠﯽ١۴١٩ ،ق ،ج،١٢

ص (۵١۴و در واﻗﻊ اﻧﺸـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﺎری را از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ ﻣﻌﺎﻃـﺎت ﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ وی ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺑﯿﻊ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽداﻧـﺪ و از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ آن را
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر زﺑﺎن اﺳﺖ .وی ﮐﻪ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺻﯿﻐﮥ ﻃﻼق ﻏﺎﯾﺐ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواﯾﺖ اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺛﻤﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ −ﺷﺮح آن ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ −ﻣﺆﯾﺪ آن را اﯾـﻦ ﺷـﻤﺮده
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺒﺎرت و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ درون آدﻣﯽ اﺳﺖ و »ﻧﻮﺷﺘﻦ«
هﻤﺎﻧﻨﺪ »ﺳﺨﻦ« ﮔﻔﺘﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از درون ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﯽدهﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدهﺪ .آری ،ﻧﻮﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارد و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎلﭘﺬﯾﺮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و از هﻤﯿﻦرو از وﻗﻮع ﻃﻼق ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻦ
ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺷـﺨﺺ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻧﯿﺴـﺖ؛
ً
ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺎﻟـﺖ ﻏﯿﺒـﺖ و ﺳـﻔﺮ ﮐـﻪ ﻧﻮﻋـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ آن اﺳـﺖ )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ١۴١٣ ،ق ،ج،٩
ص .(٧٢−٧١در ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻮاب دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﯿﺖ و وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
اﺳﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻧﯿﺴﺖ.
دوم .ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﻓﻘﻬﺎ

در ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ دﻟﯿـﻞ ﺧـﺎص ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﻟﻔـﻆ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،و
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در هﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮارد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﺴـﺖ
١٢

ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺧﻮد ﻣﺎهﯿﺖ ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ﭼﯿﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮاغ ادﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ رﻓﺖ.

 .١ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﺎهﯿﺖ ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺎهﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻘﺎع ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺮی اﻧﺸﺎﺋﯽ اﺳﺖ و اﻧﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﯾﺠـﺎد
اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﯾﺎ اﯾﻘﺎع ،اﻣﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؛ وﺟﻮدی از ﺳﻨﺦ
وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎری ،در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ و وﺟﻮد ذهﻨﯽ .اﻣـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﻧﺸـﺎ از ﻧﮕـﺎه اﺻـﻄﻼﺣﯽ
ً
ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺟـﺎی
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 .١ﺷﻬﯿﺪ اول اﻧﺸﺎ را ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺮوف ،ﻋﺒﺎرت از ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﺳـﺨﻦ
ّ
ﺑﺎ آن در ﻧﻔﺲاﻻﻣﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ» :اﻹﻧﺸﺎء هﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬی ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮﻟـﻪ ﻓـﯽ ﻧﻔـﺲ
ً
اﻷﻣﺮ« .وی اﯾﻦ ﻗﯿﻮد را ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورد ﺗﺎ اوﻻ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺎﻣﻞ »ﺧﺒﺮ« و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﮑﺮاری ﻧﺸﻮد و ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺰ ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﯾﺠـﺎد
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﻠ ِﯽ ﻣﺪﻟﻮل .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ »ﻗـﻮل«
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ »ﻧ ّﯿﺖ« ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،اﻧﺸﺎﺳـﺖ و ﺑﺴـﯿﺎری از ﻓﻘﻬـﺎ ﻧـﺬر و
ﻋﻬﺪ را ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﯿﺖ درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ وی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﯿـﺪ »ﻧﻔـﺲ اﻻﻣـﺮ« ﻧﯿـﺰ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺻﯿﻐﻪ در ﺑﺎر دوم ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺮ ﻣﺠﺎز ﻋﻘﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈـﺮ وی ﺑﻬﺘـﺮ
ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺸﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﻧﺸﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﻘـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن ﻣـﺪﻟﻮل آن اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺼﻮد وی از اﯾﻦ ﻋﻘﺪ هﻤﺎن اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪ اول ،ﺑـﯽﺗـﺎ،
ج ،١ص(٢۵٣−٢۵٢؛
 .٢آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺸﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ اﯾﺠﺎد ،اﯾﺠﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺧﺎرﺟﯽ اﺳـﺒﺎب و ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﺧـﺎص ﺧـﻮد را دارد و
ﻟﻔﻆ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ،دو ﻓﺮض دارد؛ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد،
اﻓﻌﺎل ﻧﻔﺲ در ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و هﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋـﺎﻟﻢ واژﮔـﺎن
ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻼ و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﺷﮑﺎل آن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺸﺎ هﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻼ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺸـﺎ

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

وﺟﻮد آن در ﻧﻔﺲ ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا اﯾﺠـﺎد
ِ

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﻣﻌﺮوف اﻧﺸﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ آن را اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻔﻆ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ،آن را ﻧﺎدرﺳﺖ

١٣

در ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺸﺎﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻼ
ﯾﺎ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤـﯽ از ﺗﻌﺮﯾـﻒ راﯾـﺞ ﯾﺎدﺷـﺪه ﺳـﺮاغ ﻧـﺪارﯾﻢ .وی
ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ را آن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﻧﺸﺎ ﻋﺒﺎرت از اﺑﺮاز اﻋﺘﺒـﺎر دروﻧـﯽ )ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ( از
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮازﮐﻨﻨﺪهای ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ» :ان اﻹﻧﺸﺎء إﺑـﺮاز اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻨﻔﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻤﺒـﺮز ﺧـﺎرﺟ ّﯽ«.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ »ﺧﺒﺮ« ﻧﯿﺰ اﺑﺮاز ﻗﺼﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ اﺳـﺖ.
وی اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺸﺎ و ﺧﺒﺮ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در داﻧﺶ اﺻـﻮل ﻓﻘـﻪ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ
»وﺿﻊ« در اﻟﻔﺎظ و هﯿﺌﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ آن را ﺑـﺎزﮔﻮ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻔﻆ در ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﺷﮑﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎﺻـﺪ دروﻧـﯽ ﺑـﺎ اﺑﺮازﮐﻨﻨـﺪهای
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﯿﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺟﻤﻼت و ﻏﯿﺮﺟﻤﻼت ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦرو اﻧﺸﺎ
ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻔﻆ در ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻟﻔـﻆ ﻧـﺪارد ﮐـﻪ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺮوف آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺧﻮ ﯾﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ج ،٢ص.(۵٢−۵٠
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ اﻧﺸﺎ ﻋﺒﺎرت از اﺑﺮاز اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒـﺮزی
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﻧﺸﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺸﺎی ﻋﻘـﺪ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد دروﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﺑﺮاز ﺧﺎرﺟﯽ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﺒﺮ و اﻧﺸﺎ در ﺳﺨﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎل
ﺻﺪق و ﮐﺬب در ﺧﺒﺮ و ﻋﺪم آن در دﯾﮕﺮی در ﺧﺼﻮص هﻤﯿﻦ اﺑﺮاز ﺑﯽوﺟﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد؛ زﯾـﺮا
ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪق و ﮐﺬب را درﺑﺎرۀ آن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
وی ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرۀ اﻧﺸﺎ و دﺳﺖﮐﻢ در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎ ﻧﻪ ﺻﺮف اﻋﺘﺒﺎر دروﻧـﯽ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ
ﺻﺮف ﻟﻔﻆ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺸﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﯾﺠﺎد اﻣﺮی از اﻣﻮری ﮐﻪ ﻋﺮف و ﻋﻘـﻼ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺎرع ﺑﻪ آن اﻣﻮر اﻓﺰوده اﺳﺖ و وﺟﻮد و ﺗﺤﻘﻖ آن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺎص ﻋﻘﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﻋﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼ ﯾـﺎ ﺷـﺎرع آن را دﻟﯿـﻞ و ﮔﻮ ﯾـﺎی آن
ً
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ هﻤﺮاه ﻗﺼﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﺮا از ﻧﮕﺎه ﺛﺒﻮﺗﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎهﯿﺖ اﻧﺸﺎﺳﺖ .در ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻮد
و اﯾﻘﺎﻋﺎت ،ﻋﻘﺪ ﯾﺎ اﯾﻘﺎع هﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﻠﮑﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎری و ﺳﻠﻄﮥ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮی ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎری دﯾﺪ ،ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد آن ﻃﺮﻗـﯽ را از ﺟﻤﻠـﻪ اﻟﻔـﺎظ،
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وﺿﻊ و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻪ هﻤﻮاره ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ هﻤﻮاره ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ،

ﺑﻠﮑﻪ هﻤﻮاره روالهﺎﯾﯽ ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺻﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳـﻠﻄﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧـﻪ وﺿـﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦرو ،ﺻﺮف اﻣﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺷﻤﺮدن اﻧﺸﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﻣـﻼزم
ﺷﻤﺮدن آن ﺑﺎ ﺧﺼﻮص ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺒﺐ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ دﯾﮕﺮ از اﻓﻌﺎل اﻧﺴـﺎن
ً
ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎهﺮا ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪهﺎی اﻧﺸﺎﺋﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﻘـﻮد و
اﯾﻘﺎﻋﺎت را ﻋﺒﺎرت از هﯿﺌﺖهﺎﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﮐﻪ اﺑﺰار اﯾﺠﺎد ﭼﯿﺰی از اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن
ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺧﻮد وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و هﯿﺌﺖ و ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻠﻪ هﻤﺎن اﯾﺠﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﺤﺾ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﺎﻋﻞ و ﻓﻌﻞ اﺳﺖ؛ هﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻮ ﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤـﺾ ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯿـﺎن
ﻓﻌﻞ و ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ١٣٨٢ ،ق ،ج ،١ص .(٢۶اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺳﺨﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦﺗﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ و وی ﻧﯿﺰ اﻧﺸـﺎ را ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻦ و اﯾﺠـﺎد ﺧـﺎرﺟﯽ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )هﻤﻮ١۴١٨ ،ق ،ج ،١ص.(١٢٧
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻧﺸﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﯾﺠﺎد هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﻋﻘﻼﯾـﯽ از راههـﺎ و
ﺳﺒﺐهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻼ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺻﻞ اﻋﺘﺒـﺎر ،اﻣـﺮی ﻋﻘﻼﯾـﯽ اﺳـﺖ،
ﺷﯿﻮه اﯾﺠﺎد آن ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻼ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن اﮔﺮ
ﺻﯿﻐﻪ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺑﺮاز آن ﻗﯿـﺪی ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻠﻔـﻆ زﺑـﺎﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ هﻤﺎن ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﻧﺸـﺎ را ﺑـﺎ ﻏﯿـﺮﺗﻠﻔﻆ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﮐـﺎﻓﯽ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،هﻤﺎن ﻣﻼک اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷـﺎرع ﺣﮑـﯿﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﺎص در روش ﻋﻘـﻼ
ً
ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻟﻔﻆ ﺧﺎﺻﯽ را ﻻزم ﺑﺸﻤﺎرد ﮐﻪ در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ دﺳـﺖ اﻣـﻮر ﻋﻘﻼﯾـﯽ ﮐـﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﻌﺮض ﻧﮕﺎه و ﻋﻤﻞ ﺷﺎرع ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺑﻨـﺎی ﮐﻠـﯽ ﺷـﺎرع ﻧﯿـﺰ
−ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ −ﺑﺮ اﻣﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪی
در اﯾﻦ دﺳﺖ اﻣﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻮاردی را ﮐـﻪ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﺧـﯽ
اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﺷﺎرع در اﯾﻦ اﺳﺒﺎب و ﻃﺮق دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ﮔﻮﻧﻪهﺎی ازدواج ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺷﻤﺮده ﯾﺎ ﻗﯿﻮدی را در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺟـﻮد و ﻣﺸـﺮوع

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ درازای هﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد و در دوره ﺗﺸﺮﯾﻊ

١۵

 .٢اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎر ی در ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻼ
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از راههﺎی اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ً
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬﻢ ﻧﻮﻋﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺒﺎدل اﺳﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﺎری و اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﺮماﻓﺰارهﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦهﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و اﯾـﻦ اﻣـﺮ،
ً
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻋﻘﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه ﻧﻮﻋـﺎ
ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردادهﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻘﻮد و اﻟﺰاﻣﺎت اﻃﺮاف اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰء اﺧﯿﺮ
ﻋﻠﺖ ،وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽدهﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن را از ﻟﺤﻈﻪ وﻗﻮع آن ﻻزم ﻣـﯽﺳـﺎزد و در واﻗـﻊ
ﻋﻘﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،هﻤﺎن »اﻣﻀﺎ« ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﻣﻬﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺳـﻨﺎد ﺛﺒـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و
ً
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ روش ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪث و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺗـﺎرﯾﺦ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن از ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از اﯾﻦ روش از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻌﺎهﺪات
و اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺮ آﻧﻬـﺎ دارد؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﮐﺘـﺮ ﺟـﻮاد ﻋﻠـﯽ در ﺷـﺮح وﺿـﻊ ﻋﻘـﻮد
واﻟﺘﺰاﻣﺎت دورۀ ﺟﺎهﻠﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺎری و زﺑـﺎﻧﯽ اﺷـﺎره ﮐـﺮده و
اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻪﺟﺰ ﯾﺮه ﻧﺎمهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ذﮐﺮ هﻤﮥ ﺷﺮوط ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ اﻃﺮاف ﻋﻘﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﯾﮋه ﺧﻮد اﻣﻀﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎم ﺧﻮد ،زﯾﺮ آن را ﻣﻬﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ؛ ﻣﻬﺮی ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺣﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻘﻞﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم از اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ روی ﻣﻬﺮهـﺎ ﺑـﺎز
داﺷﺖ )ﻋﻠـﯽ ،١٩٧٨ ،ج ،۵ص(۶١٣−۶١٢؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ اﺣﮑـﺎم ﻣﮑﺘـﻮﺑﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧﺼـﺐ

ﮐﺎرﮔﺰاران از ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻮی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ از اﻗﺴـﺎم
ً
اﻧﺸﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎ هﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻧﻮﻋﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺮدد.

در ﺧﺼﻮص ازدواج در دورۀ ﺟﺎهﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺴﺎم آن ﺑﺎ ﻓﻌﻠﯽ
از اﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن زن ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زن )در ﻣﻮرد ﺑﯿﻮۀ ﭘﺪر( و دادن ﻣﻬﺮ
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﺪ )هﻤﺎن ،ج ،۵ص ۵٣٣و (۵٣۵؛ اﻣﺎ درﺑﺎره ﻃﻼق ،ﻋﺎدت آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد
ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻼت راﯾﺞ را ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن ﻧﺸﺎندهﻨﺪۀ ﺟـﺪاﯾﯽ ﻣﯿـﺎن زن و ﺷـﻮهﺮ ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ زن
ﻣﯽﮔﻔﺖ )هﻤﺎن ،ج ،۵ص (۵۴٩−۵۴٨ﯾﺎ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج در ﯾﻮﻧﺎن
١۶

ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ آﻣﺪه ﺗﻨﻬﺎ اﻓﻌﺎﻟﯽ از آداب و رﺳﻮم راﯾـﺞ اﺳـﺖ و ﺳـﺨﻨﯽ از ﺻـﯿﻐﮥ

ﻋﻘﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )دوراﻧﺖ ،١٣۶۵ ،ج ،٢ص ،(٣٣٩−٣٣۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،
در دورهای ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ،ازدواﺟﯽ را ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺒـﺎدل زﺑـﺎﻧﯽ ﻣﯿـﺎن
ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺑﺪون هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺬهﺒﯽ دﯾﮕـﺮی ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﺮﻓـﺖ ،از ﺳـﻮی
ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )هﻤﻮ ،١٣۶٧ ،ج ،۴ص.(١١٠٩−١١٠٨
آری ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮاد و ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم ،اﻧﺸـﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺎدر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ هﻤﻮاره ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻘﻮد و
اﯾﻘﺎﻋﺎت ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﺸﺎ و ﺳﭙﺲ در ﺳﻨﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ و ﺷﺎهﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳـﺖ؛ در ﺣـﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪو ﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺑـﺎب ﻓﻀـﺎی ﻣﺠﺎزی،اﻧﺸـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺑـﻪ اﺑـﺰاری
ً
ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻗﻮع ﻋﻘﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮﺗﻠﻔﻆ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و اﺳﺎﺳﺎ در ﺑﺴـﯿﺎری
از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻨﻬﺎ راه اﻧﺠﺎم آن درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ً
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮض هﻢ ﮐﻪ اﻧﺸﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷـﺪ،

هﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮﺧﻼف آن در دﺳـﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﻣﺸـﻤﻮل ﻋﻤﻮﻣـﺎت و
َ

ﱠ

َ ُ

ْ ُ

ُ
ﱡَ
َ َُ ْ
ﻮد« )ﻣﺎﺋـﺪه(١ ،
اﻃﻼﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ادﻟﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ »ﯾـﺎ أﯾﻬـﺎ اﻟـﺬﯾﻦ آﻣﻨـﻮا أوﻓـﻮا ِﺑـﺎﻟﻌﻘ ِ

ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و هﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ

دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ،هـﺮ ﻧـﻮع
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻼ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻗﺎت و ﻋﻤﻮﻣﺎت ادﻟﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﱢ
ﻣﺴﺒﺒﯿﻪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺎﯾﻊ و در وﻗﻮع ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﺪ ﺑـﻪﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ ّ
ﻣﺴﺒﺒﯽ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪهﺎی ﺧﺎص اﯾﺠﺎد ﻣـﯽﺷـﻮد و ﮔـﺎه ﺑـﺎ اﻟﻔـﺎظ ﻋـﺎمﺗﺮی و ﮔـﺎه ﺑـﺎ
ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴـﺖ آﻧﭽـﻪ از
ْ
َ ُ
ـﺎﻟ ُﻌ ُﻘﻮد« ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮب وﻓﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻌﻨـﺎی ّ
ﻣﺴـﺒﺒﯽ
ﻧﮕﺎه ﻋﻘﻼ و ﻋﺮف و ﻧﯿﺰ در آﯾﮥ »أ ْوﻓﻮا ﺑ
ِ

ِ

اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل واﻗﻌﯽ و ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺎﯾﻊ و ﮐﺎری ﺑﻪ اﺑﺰارهﺎی اﯾﺠﺎد آن،
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺑﺎ هﺮ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن ﻻزم اﺳـﺖ )اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ،١۴٢١ ،
ج ،١ص .(٣١۵−٣١٣ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻋﻘﻼ در ﻣﻮاردی ﺻـﺮف ﺗﻠﻔـﻆ را در وﻗـﻮع
ﻋﻘﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و راه دﯾﮕﺮی ﺟﺰ آن را ﻻزم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و دﻟﯿﻠـﯽ ﺧـﻼف ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن در دﺳـﺖ

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮدهﺎی ﺳﺒﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﻟﻔﻆ و ﻏﯿﺮ آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از اﯾـﻦرو هـﺮ

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﺗﻌﺒﯿﺮهﺎی ﻣﺠﺎزی و ﮐﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ دﯾﮕـﺮ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﭽـﻪ اﻣـﺮوزه از

١٧

ً
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ هﻤﺎن ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑـﺮﺧﻼف ﻧﮕـﺎه ﻋﻘـﻼ در
اﯾﻦﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺳﻮم .ادﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری

در ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ادﻟﻪ و ﺷﻮاهﺪ ﭼﻨﺪی ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻪای رواﯾـﺎت ،ﺑـﺮای ﻋـﺪم ﮐﻔﺎﯾـﺖ
اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ:
ً
 .١اﺻﻞ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻣﻘﺼﻮد اﺻﺎﻟﺔاﻟﻔﺴﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻـﻞ در ﺑﯿـﺎن آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺷـﺒﯿﺮی زﻧﺠـﺎﻧﯽ
درﺑﺎره ﻋﻘﺪ ازدواج اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد دﻟﯿﻞ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﺪ ﻓﻌـﻞ ﯾـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﺎر
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ زوﺟﯿﺖ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺴﺎد در ﺑﺎب ﻋﻘـﻮد،
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮد )زﻧﺠﺎﻧﯽ١۴١٩ ،ق ،ﻧﮑﺎح ،ج ،٩ص(٣١٢٨؛
 .٢ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﻞ در ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ دروﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﻠﯿﮏ و ﺗﻤﻠﮏ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻇﻦ )ﻧﮏ:
ﻋﺎﻣﻠﯽ١۴١٩ ،ق ،ج ،١٢ص .(۵١٧ﺳﺨﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺒـﺚ در ﻧﻮﺷـﺘﻦ )ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠﯽ١۴١۴ ،ق ،ج ،١٠ص (٩ﻧﯿﺰ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؛
 .٣ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻨﺎزع و اﺧﺘﻼف اﺳﺖ )ﻧﮏ :ﻋﺎﻣﻠﯽ١۴١٩ ،ق ،ج ،١٢ص(۵١٧؛
 .۴ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺒﺎب ﻣﻌـﺎﻣﻼت را اﻣـﻮری ﺷـﺮﻋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗـﻮﻗﯿﻔﯽ ﺑﺪاﻧـﺪ،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺴﺎ از ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ اﺑﻦادرﯾﺲ ،ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣـﺮ
ﺑﺮآﯾﺪ» :ﻟﻌﺼﻤﺔ اﻻﻣﻮال و ﻋﺪم اﻟﺪﻟﯿﻞ«؛
 .۵از ﮔﻔﺘﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاهﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺸﺎﺋﯽ را در ﻣﺜﻞ ﺑﯿـﻊ،
اﺑﺎﺣﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﻣﻌﺎﻃﺎﺗﯽ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﻋﻘﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ادﻟﻪ آن ﺷﻮد؛
 .۶اﺟﻤﺎع؛
 .٧ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﻼک ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻠﯿﺖ را »ﮐﻼم« ﺷـﻤﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رواﯾـﺖ ﺻـﺤﯿﺢ

ُ
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦﻧﺠﯿﺢ) ١ﺣﺠﺎج( :ﻗﻠﺖ ﻻﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺠﯽء ﻓﯿﻘﻮل :اﺷﺘﺮ هﺬا اﻟﺜﻮب و ارﺑﺠﮏ
ِ
ّ
َ
ّ
ﮐﺬا و ﮐﺬا؛ ﻓﻘﺎل :ا ﻟﯿﺲ ان ﺷﺎء اﺧﺬ و ان ﺷﺎء ﺗﺮک؟ ﻗﻠﺖ :ﺑﻠـﯽ .ﻗـﺎل :ﻻ ﺑـﺄس ﺑـﻪ؛ اﻧﻤـﺎ ﯾﺤﻠـﻞ

١٨

 .١ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از »ﺧﺎﻟﺪﺑﻦﺣﺠﺎج« ﻧﻘﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و هﻤـﯿﻦ درﺳـﺖ اﺳـﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ در ﺗﻌـﺪادی از
ﻧﺴﺨﻪهﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی »اﺑﻦﻧﺠﯿﺢ« اﺑﻦﺣﺠﺎج آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢﺷـﺪه
اﺳﺘﺎد ﻣﻌﻈﻢ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن هﻤـﯿﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه اﺳـﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ آﯾﺖاﻟﻠـﻪ
ﺧﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و از اﯾﻦرو ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

اﻟﮑﻼم و ّ
ﺑﺤﺮم اﻟﮑﻼم )ﮐﻠﯿﻨﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،۵ص .(٢٠١ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺲ از

ﻧﻘﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﻌﻘـﺎد
ﺑﯿﻊ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﯿﻐﻪ دارد و از اﯾﻦرو ﺑﯿﻊ ﻣﻌﺎﻃﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘـﻪ از دﺳـﺘﻮر ﺑـﻪ ﺗﺄﻣـﻞ وی
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺰم ﻧﺪارد» :ﻓﯿﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﯽ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺒﯿـﻊ ﺑﻐﯿـﺮ ﺻـﯿﻐﺔ ،ﻓـﻼ
ﯾﮑﻮن ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة ﻣﻌﺘﺒﺮا ،ﻓﺘﺪﺑﺮ« )ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ١۴٠٩ ،ق ،ج ،١٨ص(۵٠؛
 .٨ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت در ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻮاب دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼق ﮐـﻪ وﻗـﻮع آن را ﺑـﻪ ﮔﻔـﺘﻦ ﺻـﯿﻐﻪ

ﺧﺎص ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻠﺒﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق :اﻟﻄﻼق ان ﯾﻘﻮل ﻟﻬﺎ
ّ
اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ« )ﮐﻠﯿﻨﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،۶ص .(۶٩ﯾﺎ رواﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
»اﻋﺘﺪی« او ﯾﻘﻮل ﻟﻬﺎ » ِ
ﺣﺴﻦﺑﻦزﯾﺎد از اﻣﺎم ﺻﺎدق :اﻟﻄـﻼق ان ﯾﻘـﻮل اﻟﺮﺟـﻞ ﻻﻣﺮأﺗـﻪ »اﺧﺘـﺎر ی«؛ ﻓـﺎن
اﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ«؛ ﻓﺎ ّی ذﻟﮏ ﻓﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﯿـﻪ
اﺧﺘﺎرت زوﺟﻬﺎ ﻓﻠﯿﺲ ﺑﺸﯽء .او ﯾﻘﻮل » ِ

)ﺻﺪوق١۴١٣ ،ق ،ج ،٣ص(۵١٨؛

 .٩رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﺿﻮع ازدواج ،ﻃﻼق و ﻋﺘﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺑـﻪ ﻋـﺪم
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺑﻮاب ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻧـﺪارد و در
اﺑﻮاب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺟﺎری اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺖ ﺻـﺤﯿﺢ زراره ﮐـﻪ
دﯾﮕﺮ ِ

ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی درﺑﺎره ﻃﻼق هﻤﺴﺮش ﯾﺎ آزادی ﺑـﺮدهاش ﻧﻮﺷـﺖ و ﺑﻌـﺪ
ﻧﻈﺮش ﻋﻮض ﺷﺪ و آن را ﭘﺎک ﮐﺮد؛ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻃﻼق و آزادﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗـﺎ
ٌ
آن را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد :رﺟﻞ ﮐﺘﺐ ﺑﻄﻼق اﻣﺮأﺗﻪ او ﺑﻌﺘﻖ ﻏﻼﻣﻪ ّﺛﻢ ﺑﺪا ﻟﻪ ﻓﻤﺤﺎه؛ ﻗﺎل :ﻟﯿﺲ

ذﻟﮏ ﺑﻄﻼق و ﻻ ﻋﺘـﺎق ﺣﺘـﯽ ﯾـﺘﮑﻠﻢ ﺑـﻪ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،۶ص (۶۴و رواﯾـﺖ
ﻣﻀﻤﻮن را ﭘﺮﺳﯿﺪه و ﺣﻀﺮت ﻣﺸﺎﺑﻪ هﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ را داده اﺳﺖ :ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ ﮐﺘـﺐ
اﻟﯽ اﻣﺮأﺗﻪ ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ او ﮐﺘﺐ ﺑﻌﺘﻖ ﻣﻤﻠﻮﮐﻪ و ﻟﻢ ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻟﺴﺎﻧﻪ؛ ﻗﺎل :ﻟـﯿﺲ ﺑﺸـﯽء ﺣﺘـﯽ

ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻪ )ﻃﻮﺳﯽ١۴٠٧ ،ق ،ج ،٧ص (۴۵٣و در ﻧﻘﻞ دﯾﮕﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق رواﯾﺖ
 .١٠ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ در ﻟـﺰوم ﺻـﯿﻐﻪ در ﻋﻘـﺪ ازدواج اﺳـﺘﺪﻻل ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﻘﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻧﺮاﻗـﯽ١۴١۵ ،ق ،ج ،١۶ص(٨٩−٨۵؛
ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﭘـﺎرهای از

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ﺷﺪه اﺳﺖ )هﻤﺎن ،ج ،٨ص(٢۴٨؛

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮ زراره ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻘـﻞ ،ﺑـﺪون ﻧـﺎم ﺑـﺮدن از اﻣـﺎم) ﻣﻀـﻤﺮه( هﻤـﯿﻦ
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اﯾ ـﻦ رواﯾ ـﺎت در ﻟــﺰوم ﺗﻠﻔــﻆ در ازدواج اﺳــﺘﺪﻻل ﮐــﺮده اﺳــﺖ )زﻧﺠــﺎﻧﯽ١۴١٩ ،ق ،ج،٩
ص (٣١٢٧−٣١١۶و اﻟﺒﺘﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﺮح و ﻧﻘـﺪ آن ﺧﻮاهـﺪ آﻣـﺪ ،ﺳـﺨﻦ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ )١۴١٨ق ،ج ،٣٣ص (١٣٠−١٢٩ﭼﻨـﯿﻦ دﻻﻟـﺖ روﺷـﻨﯽ ﻧـﺪارد .از ﺟﻤﻠـﻪ

رواﯾﺖ اﺑﺎنﺑﻦﺗﻐﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎمﺻﺎدق ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ زن ﭼﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ و

ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﺑﮕﻮ ﯾﺪ» :اﺗﺰوﺟﮏ ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ و ﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﻪ ،ﻻ وارﺛﺔ و ﻻ ّ
ﻣﻮرﺛﺔ ،ﮐـﺬا و ﮐـﺬا
ِ
ً
ﯾﻮﻣﺎ  «...و در اداﻣﻪ اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ زن ﮔﻔﺖ »آری« راﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و او هﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ :ﻓـﺎذا

ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻌﻢ ،ﻓﻘﺪ رﺿﯿﺖ ،ﻓﻬﯽ اﻣﺮأﺗـﮏ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،۵ص .(۴۵۵دﯾﮕـﺮی رواﯾـﺖ
ﻣﻀﻤﺮ هﺸﺎمﺑﻦﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣـﻮد:
ً

ً

اﺗﺰوﺟﮏ ﮐﺬا و ﮐﺬا ﯾﻮﻣﺎ ﺑﮑﺬا و ﮐﺬا درهﻤﺎ ) «...هﻤﺎن(.
ﻣﯽﮔﻮ ﯾﯽ »ﯾﺎ اﻣﺔ اﻟﻠﻪ
ِ
ﭼﻬﺎرم .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ادﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎری

در اداﻣﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رواﯾﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ هﯿﭻ ﯾﮏ از وﺟﻮه ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴـﺖ،
ﺑﺮ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ در اﻧﺸﺎی ﻣﻌﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ:
ﻓﺮض ﺷﮏ در ﺣﮑﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴـﺘﻨﺪ
 .١اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﻓﺴﺎد ،در ِ
َ ُ

ْ ُ

ُ
ْ
ﻮد« ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﻨﺎی ﺑﻪ ﺷﮏ ،ﺑﺎ ﻓـﺮض
ﮐﻔﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ رو ﯾﮥ ﻋﻘﻼ و ﻋﻤﻮم آﯾﮥ »أوﻓﻮا ِﺑﺎﻟﻌﻘ ِ

وﺟﻮد هﻢ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛

 .٢ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ هﻤﯿﺸﮕﯽ اﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮﮔﻔﺘﺎری در ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺼـﻮد ،ادﻋـﺎﯾﯽ ﺑـﺮﺧﻼف واﻗـﻊ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ
اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﮔﺎه ﻗﻮیﺗﺮ از ﮔﻔـﺘﻦ اﺳـﺖ؛ اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎرع
ﺣﮑﯿﻢ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ،ﺣﺘـﯽ اﺷـﺎره ﺷـﺨﺺ ﻻل را در وﻗـﻮع ﻋﻘـﻮد و اﯾﻘﺎﻋـﺎت
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ ﮐـﻪ ﮐﺘﺎﺑـﺖ را ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺒﺚ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﻗﺼﺪ وی ﻣﻌﻠـﻮم
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻼﻣﻪ در ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻟﻔـﺎظ ﮐﻨـﺎﯾﯽ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﺎﻣﻠﯽ١۴١٩ ،ق ،ج ،١٢ص(۵١٣؛
 .٣در دورهای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﻣﻌﺪود ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻧﺸﺎی ﻋﻘـﻮد و اﯾﻘﺎﻋـﺎت ﺑـﺎ
ً
ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺮک اﻧﺸﺎی ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺎﯾـﻪ راه
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ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪو ﯾﮋه در ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻘـﻮد و

اﯾﻘﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺮی راﯾﺞ و ﮔﺎه راهـﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺸﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻧـﺪارد و ﺑﻠﮑـﻪ اﻧﺸـﺎی
ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ﺑﺎ اﻣﻀﺎ در ﻣﺤﺎﺿﺮ و دﻓﺎﺗﺮ راﯾﺞ ،دﺳﺖﮐﻢ در اﯾﻦ دورههﺎ ،ﺑﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮ
از ﺷﮑﻞ ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ اﺳﺖ و ﺧﻮد اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﮔـﻮاه ﺑـﺮ درﺳـﺘﯽ
اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری اﺳﺖ؛
 .۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺒﺎب ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت را اﻣﻮری ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،هﻤﺎن ﺳﯿﺮۀ ﻋﻘﻼ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
آن از ﺳﻮی ﺷﺎرع و ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﻤﻮﻣـﺎت ﮐـﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ،در اﺛﺒـﺎت ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ اﻧﺸـﺎی
ﻧﻮﺷﺘﺎری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
 .۵اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ اﻓﺎده اﺑﺎﺣﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ اﻧﺸـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﺎری را
ﻋﻘﺪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﺞ ﻟﻐﺖ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﺪ آﻣﺪه و
در هﯿﭻ ﯾﮏ ،ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺸﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻧﺸﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺖﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎص و ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؛
 .۶اﺟﻤﺎع ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺻﻐﺮوی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾـﻦ
وﺟﻮه و ﻧﯿﺰ رواﯾﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻨﺎد ،اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد و دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود.
ﭘﻨﺠﻢ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺎت

رواﯾﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎدﺷﺪه دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ رواﯾﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦﺣﺠﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﺧﺼﻮص اﺑﻮاﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج و ﻃﻼق وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١رواﯾﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦﺣﺠﺎج
ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﺷﻮد ﮔﻔﺖ »اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣـﻦ ﺑﺨـﺮ و ﻣـﻦ ﺑـﺎ

ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﺳﻮد از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﺮم؟« اﻣﺎم ﺟﻮاز را ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ

ﭼﯿﺰی و ﺗﻌﻬﺪی واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﮐﺒـﺮای ﮐﻠـﯽ ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ و

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺑﺎب ﻓﺮوش ﻣﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﻠﮏ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻇﺎهﺮ ﭘﺮﺳﺶ راوی اﯾﻦ اﺳـﺖ

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ» ،ﮐﻼم« را ﻣﻼک ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕـﺮی رواﯾـﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
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ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ »ﮐﻼم« ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﯾـﻦ ﮐﺒـﺮای ﮐﻠـﯽ ﭼﯿﺴـﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺻﺪر رواﯾﺖ درﺑﺎره آن ﻣﯽرود
و ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری اﺣﺘﻤﺎل اول و دوم را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ،رد ﮐـﺮده اﺳـﺖ و
ﯾﮑﯽ از دو اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آن ،رواﯾـﺖ رﺑﻄـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ
ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ:
اﻟﻒ( ﻣﻘﺼﻮد از »ﮐﻼم« ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺮ
ﺻـﺮف ﻗﺼـﺪ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛
زﺑﺎن راﻧﺪن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و
ِ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﺪون ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷـﺪ؛ زﯾـﺮا اﻓـﺰون ﺑـﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﻻزﻣﮥ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ اﮐﺜﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻇﺎهﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻢ در
ﺷﺮع ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در رواﯾـﺖ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال آﻣﺪه ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺑﺮای آن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻇﺎهﺮ ﺣﮑـﻢ،
هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ ﺷـﺨﺺ ﻣـﺎل را از
ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺨﺮد ،ﻓﺮوش ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﻧﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ هﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ »ﮐﻼم« در
ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺻـﺮف ﺗﻠﻔـﻆ ،و ﻣﻘﺼـﻮد اﯾـﻦ
ب( ﻣﻘﺼﻮد از »ﮐﻼم« ﻟﻔﻆ ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ِ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽاش از ﻧﻈﺮ ﺣﻼل ﺑﻮدن و ﺣﺮام ﺑﻮدن ،ﺑﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌـﺎﻧﯽای
ّ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﻣﯿـﺎن »ﻣﻠﮑﺘـﮏ ﺑﻀـﻌﯽ« ﺑـﺎ » ّﻣﺘﻌﺘـﮏ
ﻧﻔﺴﯽ« ﻓﺮق اﺳﺖ؛ اوﻟﯽ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﭼﻮن ﮐﻼﻣﯽ واﺣﺪ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎﯾﻪ ﺣﻠ ّﯿﺖ و ﺑـﺎ ﻣﻀـﻤﻮن دﯾﮕـﺮ
ﻣﺎﯾﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛
ج( ﻣﻘﺼﻮد از »ﮐﻼم« در دو ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺑـﻮد و
ﻧﺒﻮد آن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻞ و ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر آن اﺳﺖ؛
د( ﻣﻘﺼﻮد از »ﮐﻼم« در »ﺗﺤﻠﯿﻞ« ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻗﺮار اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و در ﺟﻤﻠﻪ
دوم اﯾﺠﺎد ﻋﻘﺪ و ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ .هﺮ ﮐﺪام از ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،رواﯾـﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ »ﮐﻼم« ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ اﺳـﺖ ،داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ )اﻧﺼـﺎری،
٢٢

١۴١۵ق ،ج ،٣ص.(۶۴−۶١

ً
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺼﻮد از »ﮐﻼم« ،هﻤﻮاره ﻟﻔـﻆ و ﺗﻠﻔـﻆ زﺑـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و آن اﺑﺮاز اﻓﮑﺎر و
ﻣﻘﺎﺻﺪ دروﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ هﺮ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﺷﺨﺎص و ﻣـﻮارد ﻓـﺮق

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎه ﮐﻼم ﻟﻔﻈﯽ و زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺗﮑﻮ ﯾﻨﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴـﯽ را

»ﮐﻠﻤﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ )آلﻋﻤﺮان (۴۵ ،و ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﺎن هﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻼم ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،هﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از درون ﺧﺒﺮ ﻣﯽدهﺪ و ﻟﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧـﺪارد )ﻣﺼـﻄﻔﻮی،
١۴٠٢ق ،ج ،١٠ص.(١٠٨−١٠٧
 .٢رواﯾﺎت اﺑﻮاب ﺧﺎص
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت در ﺧﺼـﻮص ﺑـﺎب
ً
ً
ﺧﻮد آﯾﺎ »اوﻻ« دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ دارﻧﺪ و »ﺛﺎﻧﯿﺎ« دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻠﻔـﻆ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و دﯾﮕـﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن دﻻﻟﺖ در ﺑﺎب ﺧﻮد ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﻟﻐﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ اﺑﻮاب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﺴﺘﺮش داد و ﻣﻘ ﱢﯿﺪ ﺑﻨﺎ و ﺳﯿﺮه ﻋﻘﻼ ﺷﻤﺮد؟
اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪ ،دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳـﺖ؛ ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮهـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
»ﯾﻘﻮل« و »ﺗﻘﻮل« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺘـﯽ ﺑـﺮ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ »ﻗـﻮل« ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺗﻠﻔـﻆ ﻧـﺪارد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎب ذﮐﺮ ﻏﻠﺒﻪ و ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﮥ دوم دو رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﻪ زراره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃـﻼق و
ﻋﺘﻖ ﻧﻮﺷﺘﺎری را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﺑﯽاﺛﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﯿﺤﮥ اﺑﻮﺣﻤﺰۀ
ﺛﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻃﻼق ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ و ﻣﻘ ﱢﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺑﻮاب ﮔﺴﺘﺮش داد .آری ،اﮔﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﺷـﺮﻃﯽ در اﺑـﻮاب زﯾـﺎدی از
ً
ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻃﺒﻌﺎ ﻋﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿـﺰ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺘﯽ ﻧﻤـﯽدﯾـﺪ و
آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﯽﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ،ﺳـﻪ ﺑـﺎب ﻣﻬـﻢ
ﻓﺮض ﺣﻀﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻮاب ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮش داد؟! ﺑﺮ هﻤﯿﻦ اﺳﺎس
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺪ ﺳﺨﻦ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رواﯾﺎت ازدواج
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ در ازدواج داﺋﻢ ،از ﺑﺎب اوﻟﻮ ﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو در ﺑﺮﺧـﯽ اﺣﮑـﺎم آن

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ازدواج و ﻃﻼق و ﻋﺘﻖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در آﻧﻬـﺎ ﯾـﺎ در

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﭘﺬﯾﺮش آن در ﺑﺎب ﻃﻼق و ﺣﺘـﯽ ﮔﺴـﺘﺮش آن ﺑـﻪ ﺑـﺎب ازدواج ،اﻣـﺎ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان از آن اﻟﻐـﺎی

٢٣

دو اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )زﻧﺠﺎﻧﯽ١۴١٩ ،ق ،ج ،٩ص .(٣١١١اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
َ
ﻣﻌﺎﺻﺮان در ﺧﺼﻮص ﺧﻮد َﻣﺜﻞ ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻟـﺰوم ﺻـﯿﻐﻪ هﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ
ادای آن را ﻣﺘﻌﯿﻦ در »ﺗﻠﻔﻆ« ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری را ﻧﯿﺰ ﮐـﺎﻓﯽ ﺷـﻤﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ »ﺗﻌﺎﻃﯽ« را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮه راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻋﺸـﺎﯾﺮ دور از
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺳﻼﻣﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ )ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،١٣٧۵ ،ج ،١ص.(١١٢−١١١
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺒﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ رواﯾﺎت ﺑﺎب ﻣﺘﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ هﯿﭻﮐﺪام از
آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر »ﺗﻠﻔﻆ« در ﺻﯿﻐﻪ ازدواج ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم دﻻﻟﺖ رواﯾﺎت ،ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺟﻤﺎع و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﺪم زوﺟﯿﺖ ،ﺗﻠﻔﻆ را ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﻧـﮏ :زﻧﺠـﺎﻧﯽ،
١۴١٩ق ،ج ،٩ص.(٣١٢٨−٣١١۶
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻟﻔﻆ« در ﻋﺒﺎرت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻋـﺮوه ،در ﺑﺮاﺑـﺮ »ﻓﻌـﻞ«
اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾـﺰدی١۴١٩ ،ق ،ج ،۵ص (۵٩۶و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻘﺼـﻮد آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻗﺮﯾﻨـﮥ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻋﻘـﺪ ازدواج ﺑـﺪون ﺻـﯿﻐﻪ و ﺑـﻪ ﺻـﺮف ﮐـﺎری ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻌﺎﻃـﺎت واﻗـﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺮز ﺻﯿﻐﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮت و ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﻋﺒﺎرت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒـﺎت ﻟـﺰوم اﺻـﻞ ﺻـﯿﻐﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ازدواج
ﻣﻌﺎﻃﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎ »ﻓﻌﻞ« اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد اﯾﻨـﺎن »ﻧﻮﺷـﺘﻦ« را ﻧﯿـﺰ در ﺷـﻤﺎر
ﻣﺼﺎدﯾﻖ »اﻓﻌﺎل« ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮ ﯾﯽ در ﻧﻘﺪ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﻧﺼـﺎری ﮐـﻪ در اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﺮ
ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ در ﻋﻘﺪ ازدواج ،ﻓﺮق ﻣﯿـﺎن زﻧـﺎ و ازدواج را هﻤـﯿﻦ ﺻـﯿﻐﻪ و ﻟﻔـﻆ ﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ
)اﻧﺼﺎری١۴١۵ ،ق ،ص ،(٧٧ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو در ﻟﻔـﻆ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻠﮑـﻪ در
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج اﻣﺮی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯿـﺎن زن و ﻣـﺮد اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ زﻧـﺎ آﻣﯿـﺰش ﻋﻤﻠـﯽ اﺳـﺖ
)ﺧﻮ ﯾﯽ١۴١٨ ،ق ،ج ،٣٣ص .(١٣٠−١٢٩اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﯿـﺰ اﺣﺘﻤـﺎل
دارد )ﻧﺮاﻗﯽ١۴١۵ ،ق ،ج ،١۶ص .(٨۴ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ رواﯾﺎت دﺳﺖﺑﺎﻻ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻟﺰوم اﺻﻞ ﺻﯿﻐﻪ در ازدواج ﯾﺎ ﻃﻼق دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ ﻧـﺪارد و ﺑـﻪ
ّ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ» ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﯿﻐﻪ« ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ« اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻌﻞ دال.

٢۴

ﺑﺨﺶ دوم .ازدواج و ﻃﻼق

در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ،دﻟﯿﻠﯽ ﻋﺎم ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر ادای آن
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و هﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻋﻘﻼ اﻧﺸﺎی ﻋﻘﺪ و اﯾﻘﺎع را ﺑﺎ آن ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ازدواج و ﻃـﻼق و ﺑـﺎ ﻓـﺮض ﻟـﺰوم
ﺻﯿﻐﻪ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻓﻌﻞ ،آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺻﯿﻐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ زﺑـﺎن آورده ﺷـﻮد ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺒـﺮز
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺸﺎی ازدواج و ﻃﻼق ﮐﺮد؟
ﯾﮑﻢ .اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﺪ ازدواج

اﺻﻞ ازدواج ،هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه )ﮐﻠﯿﻨـﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،۵ص(٣٧٣
اﻣﺮی ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺮدﻣﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﺣﮑﯿﻢ آن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و اﺣﮑـﺎم ﺧﺎﺻـﯽ

ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺳـﺨﻦ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم آﻣـﺪه اﺳـﺖ هـﺮ ﻗـﻮﻣﯽ

ّ
ﻧﮑﺎﺣﯽ دارد» :
ﻓﺎن ﻟﮑﻞ ﻗﻮم ﻧﮑﺎﺣﺎ« )ﻃﻮﺳﯽ١۴٠٧ ،ق ،ج ،۶ص .(٣٨٧ﻋﻘﻼ هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

ﺻﯿﻐﻪ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻋﻘﺪ ازدواج ﺷﺮط ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺮفهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﺪ ازدواج ،ﻓﻌﻞ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮه راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﯿﻐﻪ ﺧﺎص ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻟﻔﻆ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻓﻌﻞ در ﻓﻘﻪ
ً
ﺷﯿﻌﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ،اﺟﻤﺎﻻ اﻣﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﻒ( رواﯾﺎت

درﺑﺎرۀ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺺ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ و ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻟﺰوم آن اﻓﺰون ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ادﻟﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ رواﯾـﺎت ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ اﺻـﻞ ﻟـﺰوم ﺻـﯿﻐﻪ را ﻧﯿـﺰ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻠﻔﻆ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﻨﺎر رواﯾﺎت ﯾﺎدﺷﺪه آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮ ﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺤﮥ ﺑﺮﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ و

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

اﺟﻤﺎع و اﺻﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ و ادﻋﺎی اوﻟﻮ ﯾﺖ در ازدواج داﺋﻢ اﺳﺘﻨﺎد

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

 .١ادﻟﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺪﻻل

٢۵

آن را دﻟﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺷﻤﺮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻟﻔﻈﯽ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ )ﺧﻮ ﯾﯽ١۴١٨ ،ق ،ج،٣٣

ً
ََ ْ َ ْ ُ
ص .(١٢٩در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪ از اﻣﺎمﺑﺎﻗﺮ درﺑﺎره آﯾﻪ » َو أﺧﺬن ِﻣـﻨﮑ ْﻢ ﻣﯿﺜﺎﻗـﺎ
َ ً
ﻏﻠﯿﻈﺎ« )ﻧﺴﺎء (٢١ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺣﻀﺮت »ﻣﯿﺜﺎق« را هﻤﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ آن ﻣﻨﻌﻘـﺪ
َ ً
ﻣﯽﺷﻮد و »ﻏﻠﯿﻈﺎ« را آﻣﯿﺰش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻠﯿﻨـﯽ،

١۴٢٩ق ،ج ،۵ص(۵۶٠؛ وﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا آﯾﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮد ﻣﺘﻌـﺎرف
ﻋﻘﺪ ازدواج اﺳﺖ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در هﻤﻪ ﻣﻮارد ازدواج ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻘﺪ ،آﻣﯿﺰش ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﮐﻠﻤﻪ« ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻪ ﻓﻌﻞ و از اﯾـﻦرو
ازدواج ﺷﺨﺺ ﻻل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل آﯾﻪ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﮐﻠﻤـﻪ« در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗـﺮآن
−ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ −ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﮑﻮ ﯾﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﺎرﺑﺮد آن درﺑـﺎره

ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد »اﻟﮑﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻣﺎت« در رواﯾﺎت درﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﮑﻮ ﯾﻨﯽ و از

هﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ هﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ هﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﯾـﺖ
ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﻣﻘﺼﻮد از »ﮐﻠﻤﻪ« ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ آن واﻗـﻊ ﻣـﯽﺷـﻮد؛ اﻋـﻢ از
ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ .اﯾﻦ دو اﺷﮑﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ دو اﺷﮑﺎل ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺮﯾﺪ ﻋﺠﻠﯽ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ
ﻓﺮض ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ازدواج ﺻﯿﻐﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺻﯿﻐﻪ ﺧـﺎص ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻋـﺪم ﮐﻔﺎﯾـﺖ اﺑـﺮاز آن ﺑـﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺨﻦ ،ﻧﻮﺷـﺘﻦ »ﮐﻠﻤـﻪ« ﻣـﻮردﻧﻈﺮ در ﻋﻘـﺪ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻌﻞ و ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺎﻃﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ادای آن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎرج ﺣـﺮوف
اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد »ﻟﻔﻆ« در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻣﺮی ﺷـﺎﯾﻊ
و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزی؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد »ﮐﻠﻤـﻪ« ﻧﯿـﺰ در هـﺮ دو ﻗﺴـﻢ ﺷـﺎﯾﻊ اﺳـﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻘﺼﻮد از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ رواﯾـﺖ ﻣﺘﻌـﯿﻦ در ﺻـﻮرت زﺑـﺎﻧﯽ آن اﺳـﺖ.
ً
ﻇﺎهﺮا ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﯾﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف آﯾﺖاﻟﻠـﻪ
ﺧﻮ ﯾﯽ ،رواﯾﺖ »ﺑﺮﯾﺪ« را ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻟﻔـﻆ و ﻋـﺪم ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻓﻌـﻞ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ
)ﻧﺮاﻗﯽ١۴١۵ ،ق ،ج ،١۶ص.(٨۴
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎهﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

٢۶

در رواﯾﺎت در ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع ازدواج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﺑـﺮاز
ِ
ﮔﻔﺘﻪای اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎندهﻨﺪۀ ﻗﺼـﺪ ازدواج در ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘـﺪ اﺳـﺖ و از اﯾـﻦ رواﯾـﺎت ﻧﯿـﺰ

ً
ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﺑﺮای »ﮔﻔﺘﻪ« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﺑﺮاز آﻧﭽﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻦ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺷﺨﺺ ﻻل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺸﺎی ﻋﻘﺪ ،هﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗـﺖ اﺳـﺖ
ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﺳﻼﻣﯽ رواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺬاهﺐ ﻓﻘﻬﯽ
ﺧﻮد آن را ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﺻﺤﺎب اﺋﻤﻪ ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺑﺎره آن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
و در ازدواج داﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﺮف ﺟﺎری ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻋﺮﻓـﯽ ﮐـﻪ در رواﯾـﺎت درﺑـﺎره ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
اﻧﺸﺎی ﻋﻘﺪ آن ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﮔﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻣﺮ ﻋﺮﻓﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ:
هﻤﺎن ،ج ،١۶ص.(٨٩−٨۵
ب( اﺟﻤﺎع و اﺳﺘﺼﺤﺎب
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ،ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﻘﻬـﺎ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﻘـﻖ ﻧﺮاﻗـﯽ و آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺷـﺒﯿﺮی ،ﺑـﻪ دو دﻟﯿـﻞ اﺟﻤـﺎع و
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﺪم زوﺟﯿﺖ و اﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻟﻔﻆ و ﺗﻠﻔﻆ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻓﻌـﻞ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ اﮔﺮ هﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟـﺰوم ﺻـﯿﻐﻪ ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ
اﻟﻔﺎظ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻋﻘﺪ ازدواج ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋـﻢ از ﻟـﺰوم ﺗﻠﻔـﻆ زﺑـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺻـﯿﻐﻪ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘـﺬﯾﺮش اﺻـﻞ اﻋﺘﺒـﺎر آن و ﺑـﺎ ﻓـﺮض اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪای از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺟﻤﺎع ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻮﺿﻮع اﺟﻤﺎع ﻟﺰوم ﺗﻠﻔﻆ زﺑـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺘﺒﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ اﺻـﻞ اﻋﺘﺒـﺎر ﭼﻨـﯿﻦ
اﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ادﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ.
اﻧﺸﺎی آن ﺷﮑﻞ و ﺗﻌﺒـﺪ ﺧﺎﺻـﯽ را ﻣﻄـﺮح ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ و اﺻـﺤﺎب ﻧﯿـﺰ درﺑـﺎره آن ﭘﺮﺳـﺶ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼ در اﯾﻦﺑـﺎره دارد و ﺑـﺎ وﺟـﻮد آن ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺟﺮﯾـﺎن
اﺳﺘﺼﺤﺎب و اﺻﻞ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪو ﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﺮ ،آﻧﭽﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮد ،اﻧﺸﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔـﻆ زﺑـﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض وﻗﻮع آن از ﻃﺮق دﯾﮕـﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ،هﺮﭼﻨﺪ در ﻓﺮهﻨﮓهﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ راههﺎی دﯾﮕـﺮ

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع اﻓﺮاد ﯾـﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از آﻧـﺎن ﺗـﻮان ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎرع ﮔﺮﭼﻪ اﺣﮑﺎم و ﯾـﮋهای را در ازدواج آورده اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
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اﻧﺸﺎی ﻋﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از اﯾﺠﺎد ﻃﻼق از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره
ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از وﺿﻮح ﺣﮑﻢ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ راههﺎی دﯾﮕﺮ
و ﺗﻌﯿﻦ در ﺗﻠﻔﻆ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﯾـﺎ وﺿـﻮح ﺗﺄﯾﯿـﺪ روشهـﺎی ﻋﻘﻼﯾـﯽ در هـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪای؛
ﭼﻨﺎنﮐﻪ رواﯾﺖ »ﻓﺎن ﻟﮑﻞ ﻗﻮم ﻧﮑﺎﺣﺎ« اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارد .ﻓﺮض وﺿﻮح ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻏﯿـﺮ ﮔﻔﺘـﺎر
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﯿﭻ رواﯾﺘﯽ درﺑﺎره آن ،هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺮی ﺑـﺲ

ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻮی ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻓﺮض دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ و ارﺗﮑﺎز اﺻـﺤﺎب اﺋﻤـﻪ
اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرع ،ﺑﻪو ﯾﮋه ﺑﺎ اهﺘﻤـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻬﻮﻟﺖ در ازدواج و اﻓـﺰاﯾﺶ آن داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ ،در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد اﻧﺸﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮده و آن را ﺑﻪ ﻋﺮف هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای واﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
از اﯾﻦرو اﺻﺤﺎب ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﺻﻞ آن در
دوره ﺟﺎهﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻋﻠـﯽ ،١٩٧٨ ،ج ،۵ص (۵٣۶و در ﺻـﺪر اﺳـﻼم ﻧﯿـﺰ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ  ٢۴ﻧﺴﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺮﯾﻢ آن از ﺳـﻮی
ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاهﺐ ﻓﻘﻬﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ آن روز اﻣﺮی
ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و هﻤﯿﻦ اﻣﻀﺎ و ارﺗﮑﺎز ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ درﺑﺎره آن ،در اﺳﺘﻨﺎد در وﻗﺖ ﺷﮏ ﮐﻔﺎﯾـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﺟﻮد »اﻃﻼق« ﻟﻔﻈﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺨﻦ آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺷـﺒﯿﺮی ﺑـﺮای ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﻻزم
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد.
 .٢دﻟﯿﻞ رواﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﯿﺮۀ ﻋﻘﻼ و ﻋﺮف ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺟﻤﺎع و اﺻﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﯿـﺎن
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻟﮑﻞ ﻗﻮم ﻧﮑﺎح« ،هﻤﻪ ازدواجهﺎی اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠـﻒ را
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد و ﻧـﻪﺗﻨﻬﺎ در اﯾـﻦ
ﺑﺤﺚ ،ﺑﻠﮑﻪ در دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﻋﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠـﯽ ﻋـﺎم و ﻗﺎﺑـﻞ
اﺳﺘﻨﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب و اﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد .در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ از
ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺪی ،ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﺎم ازدواجهﺎی اﻗﻮام و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺣﺘـﯽ ازدواج ﺑـﺎ
ّ
ﻣﺤﺎرم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻮم »ﮐﻞ ﻗﻮم« از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ اﻧﻮاع و اﻗﺴـﺎم ﮔﻔﺘـﺎری،
ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﮐﺮداری اﻧﺸـﺎی ﻋﻘـﺪ ازدواج؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﻧـﻮاع
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ازدواجهﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷـﯿﻮههﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ازدواج در ﻣﯿـﺎن اﻗـﻮام ﻣﺨﺘﻠـﻒ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب و ﻏﯿﺮﻋﺮب را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ ﺷـﺎرع ﺣـﺮام و ﻧﺎدرﺳـﺖ
ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ازدواج ﻧﺪارﯾﻢ.

اﯾﻦ رواﯾﺎت از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﻮﺛﻖ اﺑﯽﺑﺼـﯿﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از اﻣﺎمﺻـﺎدق آورده

اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮاﻣﺰادﮔﯽ داده ﺷﻮد ،ﻧﻬـﯽ ﻓﺮﻣـﻮد و اﻓـﺰود :هـﺮ

ﻗﻮﻣﯽ ازدواﺟﯽ دارﻧﺪ )ﻃﻮﺳﯽ١۴٠٧ ،ق ،ج ،٧ص .(۴٧٢در رواﯾﺖ ﻣﻮﺛـﻖ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺎز
اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ از اﻣﺎمﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﮐﺮده آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ازدواج را از زﻧﺎ ﺑﺎزﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ

)و ﻣﯿﺎن آن دو ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ( ازدواج آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ )هﻤﺎن ،ج ،٧ص .(۴٧۵در رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮ ،درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﻮاره هﻤﺮاه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ ﭼﻨـﯿﻦ

ﻧﺴﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮدۀ ﺧﻮد داد ،ﺣﻀﺮت او را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻋﺬر آورد ﮐﻪ ﻣﺎدر
آن ﺑﺮده »ﻣﺸﺮک« اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ هﺮ اﻣﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺧـﻮد ازدواﺟـﯽ دارد −و در
ﻧﻘﻞ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ هﺮ اﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ازدواﺟﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ آن ﺧـﻮد را از زﻧـﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ−؟! و ﺳﭙﺲ آن ﺷﺨﺺ را از ﺧﻮد راﻧﺪ و دﯾﮕﺮ هﯿﭻﮔﺎه ﺑـﺎ اﻣـﺎم دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ

)ﮐﻠﯿﻨﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،٢ص .(٣٢۴در رواﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮی آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﯾﮑـﯽ از
اﺻﺤﺎب در ﺣﻀﻮر اﻣﺎمﺻﺎدق ﺑﻪ ﻣﺎدر ﯾﮑـﯽ از اﻓـﺮاد ﻧﺴـﺒﺖ زﻧـﺎ داد ،ﺣﻀـﺮت ﻧﮕـﺎهﯽ

ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﮐﺮد و ﺷﺨﺺ ﻋﺬر آورد ﮐﻪ ﻣﺎدر آن ﺷـﺨﺺ »ﻣﺠﻮﺳـﯽ« اﺳـﺖ و ﻣـﺎدرش
ﺧﻮاهﺮ اوﺳﺖ! اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در دﯾﻦ آﻧﺎن ازدواج ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود؟! )هﻤﺎن،
ج ،٧ص .(٢۴٠ﻣﺸﺎﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آﻣﺪه و ﺣﻀﺮت ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاهﺮ در دﯾﻦ آﻧﺎن ازدواج ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷـﻮد )هﻤـﺎن ،ج ،۵ص(۵٧۴؛ اﻟﺒﺘـﻪ
ﺑﺮ هﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﺑﺤﺚ اﺷﺘﺮاط و ﻋﺪم اﺷـﺘﺮاط
ﻋﺮﺑﯿﺖ در ﺻﯿﻐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ ازدواج داﺋﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ دﯾﮕـﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ و از اﯾﻦرو آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ و ﺷـﺎرع از آن ﺑـﺎز ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽرود ،اﮔﺮ از ﻧﮕﺎه ﻋﺮف ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﮕﺎه ﺷﺮع ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل،
اﯾﺸﺎن در ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ هﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻃﻼق ادﻟﻪ ﺟﺎی اﺷﮑﺎل دﯾـﺪه اﺳـﺖ و
در ﻟﺰوم ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺷﺒﻬﮥ اﺟﻤﺎع ﻧﺒﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻧﻔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮط وﺟﻮد دارد

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻗﯿـﻮدی ﮐـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل اﻋﺘﺒـﺎر آﻧﻬـﺎ از ﻧﮕـﺎه

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ دﻻﻟﺖ دارد و ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻔﺎد رواﯾﺎت ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ.
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و ﺷﺎرع ﺑﺮاﺳﺎس »ﻟﮑﻞ ﻗﻮم ﻧﮑﺎح« ﺑﻨﺎی ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ هﻤﻪ ازدواجهﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎ را داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮبهﺎ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺧﻮد را ﺑﺎ زﺑﺎنهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد اﻧﺸـﺎ ﻣـﯽﮐﺮدهاﻧـﺪ
)ﺧﻮاﻧﺴﺎری١۴٠۵ ،ق ،ج ،۴ص .(١٢۴−١٢٣ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨـﺎر
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﯿﺮۀ ﻋﻘﻼ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺻﯿﻐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج را ﺑﺎ ﻓﺮض ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
دوم .اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻃﻼق

درﺑﺎره اﻧﺸﺎی ﻃﻼق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ رواﯾﺎت ﭼﻨﺪی ﮐﻪ وارد ﺷﺪه )ﻧﮏ :ﺣﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ،١۴٠٩ ،
ج ،٢٢ص ،(۴٣−۴١در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺻﻞ ﺻﯿﻐﻪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد
دارد )ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ١۴١۵ ،ق ،ص (٣٠٢−٣٠١واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﻌﯿـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺷـﺨﺺ
ﺣﺎﺿﺮ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﯿﻐﻪ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد؛ اﻣﺎ درﺑـﺎره ﺷـﺨﺺ ﻏﺎﯾـﺐ ،ﭼﻨﺎنﮐـﻪ در رواﯾـﺖ
اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺛﻤﺎﻟﯽ آﻣﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وﻗﻮع آن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ در
ﺷﺨﺺ ﻻل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد رواﯾـﺖ ﺻـﺤﯿﺢ
اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺛﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﺟﺮای ﻃﻼق را در ﻓﺮض ﻏﯿﺒﺖ زوج ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻮهﺮ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻼن هﻤﺴﺮش »ﻃﺎﻟﻖ« اﺳﺖ ،ﻃﻼق واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮ ﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺴﺮ او ﺑﻨﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﺷـﺪه ﻃـﻼق واﻗـﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدش زن را ﻃﻼق ﺑﺪهﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮ ﯾﺪ ﺧﺒﺮ آن را ﺑﺮای او ﺑﻨﻮ ﯾﺴـﺪ،
ﻃﻼق ﺑﺎ آن ﮔﻔﺘﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد )ﻃﻮﺳﯽ١۴٠٠ ،ق ،ص.(۵١١
در رواﯾﺖ اﺑﻮﺣﻤﺰه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی درﺑﺎرۀ ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐﺴـﯽ ﮔﻔـﺖ ﺑـﻪ ﻓـﻼن
هﻤﺴﺮش ﻃﻼق او را ﺑﻨﻮ ﯾﺴﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻼن ﺑﺮدهاش آزادی او را ﺑﻨﻮ ﯾﺴﺪ؛ آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﻃـﻼق و ﻋﺘـﻖ
اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻃﻼق و ﻋﺘﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﻮ ﯾﺴﺪ
و ﻗﺼﺪ ﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﺘﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ )از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺪه( ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روزهـﺎ و ﺑـﺎ

ﺣﻀﻮر ﺷﺎهﺪ ١ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و )در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ( او از ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻏﺎﯾـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ» :ﻻ ﯾﮑـﻮن
ﻃﻼق و ﻻ ﻋﺘﻘﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻟﺴﺎﻧﻪ او ﯾﺨﻄﻪ ﺑﯿﺪه و هﻮ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻄﻼق او اﻟﻌﺘﻖ و ﯾﮑـﻮن ذﻟـﮏ
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 .١اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﺑﺎﻻهﻠﺔ و اﻟﺸﻬﻮد« ﺑﺎ »دال« اﺳﺖ ﮐﻪ در هﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﺣـﺪﯾﺜﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ؛ وﻟـﯽ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻘﻬﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪهﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ،آنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴـﯽ ﮔﻔﺘـﻪ »ﺑﺎﻻهﻠـﺔ و
اﻟﺸﻬﻮر« ﺑﺎ »راء« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ راﯾﺞ در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺪه در ﻃﻼق ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻈﺮ وی )ﻣﺠﻠﺴﯽ اول١۴٠۶ ،ق ،ج ،٩ص (۵٨درﺳﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻟﺰوم ﺷﺎهﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
ادﻟﻪ روﺷﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻهﻠﺔ و اﻟﺸﻬﻮد )اﻟﺸﻬﻮر؟( و ﯾﮑﻮن ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋـﻦ اهﻠـﻪ« )ﮐﻠﯿﻨـﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،۶ص۶۴؛
ﺻــﺪوق١۴١٣ ،ق ،ج ،٣ص۵٠٣؛ ﻃﻮﺳـﯽ١۴٠٧ ،ق ،ج ،٨ص .(٣٨ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﻘﻬــﺎی دﯾﮕــﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦﺣﻤﺰه )١۴٠٨ق ،ص (٣٢٣و ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ )١۴١٣ق ،ج ،٩ص (٧٢−٧١ﻧﯿﺰ از ﺷـﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻃـﻼق را هﺮﭼﻨـﺪ در ﻓـﺮض
ﻏﯿﺒﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﻧﻄﻖ ،هﻤﺎﻧﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ
و در ﺣﺠﯿﺖ رواﯾﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﺪﺷﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﻠﯽ١۴١٢ ،ق ،ج ،٢ص.(۴٣٠
 .١ادﻟﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در اﺟﺮای ﻃﻼق ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﺻﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،اﺟﻤﺎع و ﻧﻔﯽ
ﺧﻼف ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم وﻗﻮع و اﺧﺘﺼﺎص واژه ﻃﻼق ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺧـﺎص ،ﺑـﻪ رواﯾـﺎت ﭼﻨـﺪی ﻧﯿـﺰ
اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ:
 .١رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﻼق را در ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺨﺼـﻮص ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رواﯾـﺖ

ّ
اﻧـﺖ
ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻠﺒﯽ از اﻣﺎمﺻﺎدق :اﻟﻄﻼق ان ﯾﻘﻮل ﻟﻬﺎ »اﻋﺘـﺪی« او ﯾﻘـﻮل ﻟﻬـﺎ » ِ
ﻃﺎﻟﻖ« )ﮐﻠﯿﻨﯽ١۴٢٩ ،ق ،ج ،۶ص(۶٩؛

 .٢رواﯾﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦﺣﺠﺎج و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ را ﺑـﺎ »ﮐـﻼم« ﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ و
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪ؛
 .٣رواﯾﺎت ﺧﺎص؛ ﯾﮑﯽ رواﯾﺖ زراره ﮐﻪ دو ﺳﻨﺪ دارد؛ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﻤﺮ ﻧﻘﻞ

ﺷﺪه اﺳـﺖ )ﻃﻮﺳـﯽ١۴٠٧ ،ق ،ج ،٧ص (۴۵٣و در ﻧﻘـﻞ دﯾﮕـﺮ از اﻣـﺎمﺻـﺎدق
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زراره از ﺣﻀﺮت
درﺑﺎره ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ هﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻃﻼق او را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ آزادی ﺑﺮده ﺧـﻮد را

ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن آورد؛
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از اﻣﺎمﺑﺎﻗﺮ درﺑﺎره ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻼق هﻤﺴﺮش ﯾﺎ آزادی ﺑﺮدهاش
را ﻧﻮﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻧﻈﺮش ﻋﻮض ﺷﺪ و آن را ﭘﺎک ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﯾـﻦ

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

ﻟﯿﺲ ﺑﺸﯽء ﺣﺘﯽ ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻪ« )هﻤﺎن ،ج ،٧ص .(۴۵٣دﯾﮕـﺮی رواﯾﺘـﯽ ﺻـﺤﯿﺢ از زراره

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

)هﻤﺎن ،ج ،٨ص .(٢۴٨اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻧﻘـﻞ دوم
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ّ
ﮐﺎر ،ﻃﻼق دادن و آزاد ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد؛ ﻟﯿﺲ ذﻟﮏ ﺑﻄﻼق و ﻻ ﻋﺘﺎق ﺣﺘﯽ ﯾـﺘﮑﻠﻢ

ﺑﻪ« )هﻤﺎن ،ج ،۶ص۶۴؛ ج ،٨ص.(٣٨
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاهﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ را ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼق آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾﺐ
ﻧﺪﯾﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺒﺒﯿﺖ در اﯾﻦ ﻋﻨﺎو ﯾﻦ را ﻋﺪم ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﺋﺐ در ﺗﻤـﺎم
ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت ﺷﻤﺮده اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ ،از ﻧﻈـﺮ
ﻧﺺ و ﻓﺘﻮا ﺟﺪاﺳﺖ .وی ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ،را ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد رواﯾـﺖ
اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﯽ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻃﻼق را ﺑﺮای ﺷـﺨﺺ ﻏﺎﺋـﺐ درﺳـﺖ ﺷـﻤﺮدهاﻧﺪ ،رد ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺣﻤﺰه از ﺟﻬﺎت ﭼﻨﺪی ﺗﺎب اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ادﻟﻪ
را ﻧﺪارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی اهﻞﺳﻨﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻃﻼق را هﻤﺎﻧﻨـﺪ
اﻧﺸﺎی ﮐﻨﺎﯾﯽ آن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺑﺮاز اﻣﻮر دروﻧﯽ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔـﺎد آن
ﺷﺬوذ دارد؛ زﯾﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﻧﮕﺎرش ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ذﯾﻞ رواﯾـﺖ ﺑـﺪون ﺗﺸـﻮ ﯾﺶ ﻧﯿﺴـﺖ .از
اﯾﻦرو اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ »ﺗﻘﯿﻪ« ﺑﺎر ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﻠﻤـﻪ »او« را اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓـﺮض
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺗﻠﻔﻆ ﺷﻤﺮد ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎلهﺎی دﯾﮕﺮ داد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺻﺎﺣﺐ ﺟـﻮاهﺮ ﻧـﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳـﺨﻦ
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻔﺎد اﯾﻦ رواﯾﺖ و ﻓﺮقﮔﺬاری ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑـﻪ آن
را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﺧﺘﻼل در روش اﺟﺘﻬﺎد وی ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده
اﺳﺖ )ﻧﺠﻔﯽ١۴٠۴ ،ق ،ج ،٣٢ص.(۶٣−۶٢
 .٢ارز ﯾﺎﺑﯽ ادﻟﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ
ادﻟﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاهﺮ ﺑﺮ آن و ﺑﻪرﻏﻢ ﺧﺪﺷﻪ وی در ﺷﯿﻮه اﺟﺘﻬﺎدی ﺷـﻬﯿﺪ
ﺛﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا:
 .١اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺻﻞ و ﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎع ﺑﻪ هﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛
 .٢اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﺷﺒﻪ آن اﺳﺖ؛
 .٣اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ رواﯾﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﻃﻼق در دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
رواﯾﺎت دﺳﺖﺑﺎﻻ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ ﯾﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﺧﺎص در ﻃﻼق دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ هﻤﺴﺮ ﺧـﻮد »ﺑﮕﻮ ﯾـﺪ؛ ﯾﻘـﻮل« ﻧﺸـﺎندهﻨﺪۀ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ »ﻗـﻮل« و »ﮔﻔـﺘﻦ« را
٣٢

ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﯾﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ اﺻـﻞ ﺻـﯿﻐﻪ و

ﻧﻮع آن اﺳﺖ و از اﯾﻦرو ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﯿﻐﻪ )اﻧﺸـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﺎری( ﻧـﺪارد؛ ﭼﻨﺎنﮐـﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی وﮐﯿﻞ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد .اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﻪ
رواﯾﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦﺣﺠﺎج ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﺳـﺨﻦ ﺷـﯿﺦ اﻧﺼـﺎری
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛
 .۴ﻧﻘﺪ ﺗﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاهﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺣﻤﺰۀ ﺛﻤـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ
ﺳﻨﺪی ﻧﯿﺰ رواﯾﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،وارد ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رواﯾـﺖ ﻣﻘﯿـﺪ و دﯾﮕـﺮ
رواﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﺎﻋﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ وﺟﻮد دارد ،ﺻﺮف هﻤﺴـﺎﻧﯽ آن ﺑـﺎ
ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ذﯾـﻞ رواﯾـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺗﺸـﻮ ﯾﺶ ﻧـﺪارد؛ زﯾـﺮا
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرش اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دادن ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ذﮐﺮ »ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻂ« ﺧﻮد از ﺑﺎب ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺜـﺎل اﺳـﺖ و »ﯾﺨﻄـﻪ ﺑﯿـﺪه« هﻤﺎﻧﻨـﺪ
»ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻟﺴﺎﻧﻪ« در هﻤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻔـﯽ
ً
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻀﺮت ﻇﺎهﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻮهﺮ ﯾﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ دﯾﮕـﺮی
ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﻃﻼق ﯾﺎ ﻧﻔﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﻠـﻖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﯾﺎدﺷﺪه در ﺳﺨﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟـﻮاهﺮ درﺑـﺎره
»او« ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛
 .۵آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ،دو
رواﯾﺖ ﯾﺎدﺷﺪه از زراره اﺳﺖ .ﻇﺎهﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻـﯿﻐﮥ
ﻃﻼق اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ در اﺳﺘﺪﻻل وﺟﻮد دارد؛ زﯾـﺮا در رواﯾـﺖ اول ﺑـﻪ

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن از ﻃﻼق هﻤﺴﺮ ﯾﺎ آزادی ﺑـﺮده ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ،وﻟـﯽ اﺻـﻞ

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

ﻧﮕﺎرش و ﺟﻬﺖ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴـﺖ
ً
ﻣﻘﺎﻟﻪ آوردﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮی »ﻋﺒﺚ« ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻘﺘﻀـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﻪ

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

درﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﻪ درﺑﺎره درﺳﺘﯽ اﻧﺸـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﺎری اﺳـﺖ ﯾـﺎ اﺛﺒـﺎت آن از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ؟ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﯾـﻦ ﻃـﻼق ﮐـﻪ در ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ
هﻤﺴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع .از اﯾﻦرو ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای از ﺳﻮی ﺷﻮهﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻟـﮏ

ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﻃﻼق در ﻓﺮض ﻋﻠﻢ ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ و ﻋﺒـﺚ ﻧﺒـﻮدن آﻧﮑـﻪ در
ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد.

٣٣

ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻃﻼق در رواﯾﺖ دوم زراره ﻧﯿﺰ ،هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐـﺮده،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻗﺼﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻋﺪم آﮔﺎهﯽ از ﻗﺼﺪ او ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮض ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺣﻤﺰه
ﺛﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻼق ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺸﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎﺷﺪ )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ١۴١٣ ،ق ،ج،٩
ص .(٧٨ﻣﺆﯾﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎهﺪ ﻋﺪم ﻗﺼﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮ زﺑـﺎن آوردن ﺻـﯿﻐﻪ
ﻃﻼق در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﻮد و ﺷﻨﯿﺪن آﻧﺎن آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﭘﯽ اﻧﺸـﺎی آن
از راه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،هﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿـﻞ
روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺸﺎی ﮔﻔﺘﺎری در ﻃﻼق و ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻗﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﻇﺎهﺮ ّاوﻟﯽ اﯾﻦ دو
رواﯾﺖ ،اﺣﺘﯿﺎط اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﻐﮥ ﻃـﻼق ﺑـﻪ زﺑـﺎن آورده ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ آن ﺑﺴـﻨﺪه
ﻧﮕﺮدد؛ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ دﻟﯿﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ادا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎر ﻧﮑﺮدن آﺛﺎر ﻃﻼق ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ
ﺧﻼف اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺸﺎی ﮔﻔﺘـﺎری آن وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮض ﻣﺮگ ﺷﻮهﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع را دﭼﺎر ﺷﺒﻬﮥ ﺟﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ هـﺮ ﺣـﺎل از دﯾـﺪﮔﺎه
ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻓﺮض ﻋﺪم ﺣﻀـﻮر ﺷـﻮهﺮ ﺻـﺤﯿﺢ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و در ﻓـﺮض
ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ آن اﻣﺮی ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اﻧﺸﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روش ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺎرع ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
اﺑﺰار آن ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻋﺮﻓﯽ و ﻋﻘﻼﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻋﻘـﻼ اﻧﺸـﺎی ﻧﻮﺷـﺘﺎری ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﺳﺒﺒﯿﺖ در ﻋﻘﺪ و اﯾﻘﺎع از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪو ﯾﮋه در روزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑـﻮده و
هﺴﺖ .در ﻋﻘﺪ ازدواج ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ و ﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻟﺰوم ﺻﯿﻐﻪ ﻧﺸﺎن دهﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن آورده
ﺷﻮد ،در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺮﺧـﯽ رواﯾـﺎت ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﻠﻔـﻆ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺎ وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﺧﺎص ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺧﺼﻮص ﺷﺨﺺ ﻏﺎﯾﺐ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻـﺤﺖ
٣۴

اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻓﺮض ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم و اﻃﻼق ادﻟﻪ و ﻓﻘـﺪان

دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﯿﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺻـﺤﺖ آن ﺑﻌﯿـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ؛ هﺮﭼﻨـﺪ ﭘـﯿﺶ از اﺟـﺮای آن،
ﺧﻼف اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺧﻼف اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ.

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت
ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

٣۵

ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .١اﺑﻦادرﯾﺲ ،ﺣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻨﺼـﻮر ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ )١۴١٠ق( ،اﻟﺴـﺮاﺋﺮ اﻟﺤـﺎوی ﻟﺘﺤﺮﯾـﺮ
اﻟﻔﺘﺎوی٣ ،ج ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .٢اﺑﻦﺣﻤﺰه ،ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﯽﺑﻦﺣﻤـﺰه )١۴٠٨ق( ،اﻟﻮﺳـﯿﻠﺔ إﻟـﯽ ﻧﯿـﻞ اﻟﻔﻀـﯿﻠﻪ ،ﻗـﻢ:
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ.
 .٣اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )١٣٨٢ق( ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺻﻮل ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ٣ ،ج ،ﻗﻢ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.
 .۴اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪروحاﻟﻠﻪ )١۴٢١ق( ،اﻟﺒﯿﻊ۵ ،ج ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛـﺎر
اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ.
 .۵اﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽﺑﻦﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ )١۴١۵ق( ،ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﮑﺎﺳـﺐ۶ ،ج ،ﻗـﻢ :ﮐﻨﮕـﺮه ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎری.
 .۶اﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽﺑﻦﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ )١۴١۵ق( ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح ،ﻗﻢ :ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷـﺖ
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎری.
 .٧ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ )١۴٠٩ق( ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ٣٠ ،ج ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ آلاﻟﺒﯿﺖ.
ّ
 .٨ﺣﻠﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦﺣﺴﻦ )١۴٠٨ق( ،ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻓـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺤـﻼل و اﻟﺤـﺮام،
۴ج ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،دوم.
ّ
 .٩ﺣﻠﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦﺣﺴﻦ )١۴١٢ق( ،ﻧﮑﺖ اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ٣ ،ج ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .١٠ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ )١۴١٨ق( ،ﺗﺤﺮﯾﺮات ﻓﯽ اﻻﺻـﻮل۶ ،ج ،ﺗﻬـﺮان :ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ و
ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.
 .١١ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺑﻦﯾﻮﺳﻒ )١۴٠۵ق( ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﻓـﯽ ﺷـﺮح ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻨـﺎﻓﻊ،
٧ج ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن١۴٠۵ ،ق.
 .١٢ﺧــﻮ ﯾﯽ ،ﻣﻮﺳــﻮی ،ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳــﻢ )ﺑـﯽﺗــﺎ( ،ﻣﺼــﺒﺎح اﻟﻔﻘﺎهـﺔ٧ ،ج ،ﺗﻘﺮﯾـﺮ :ﻣﺤﻤــﺪﻋﻠﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﺑﯽﺟﺎ :ﺑﯽﻧﺎ.
 .١٣ﺧﻮ ﯾﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ )١۴١٨ق( ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻮﺋﯽ٣٣ ،ج ،ﻗـﻢ :ﻣﺆﺳﺴـﺔ
اﺣﯿﺎء آﺛﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻮﺋﯽ.
 .١۴دوراﻧﺖ ،و ﯾﻞ ) ،(١٣۶۵ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن )ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آرﯾﺎﻧﭙﻮر ،ﺗﻬـﺮان:
٣۶

ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.

 .١۵دوراﻧﺖ ،و ﯾﻞ ) ،(١٣۶٧ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن )ﻋﺼﺮ اﯾﻤﺎن( ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ ﻃـﺎهﺮی ،ﺗﻬـﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
 .١۶زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﺷﺒﯿﺮی )١۴١٩ق( ،ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح٢۵ ،ج ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوهﺸﯽ رایﭘﺮداز.
 .١٧ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ) ،(١٣٧۵ﻧﻈﺎم اﻟﻨﮑـﺎح ﻓـﯽ اﻟﺸـﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳـﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐـﺮاء ،ﻗـﻢ :ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻣـﺎم
ﺻﺎدق.
 .١٨ﺷﻬﯿﺪ اول ،ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﺑﯽﺗﺎ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ٢ ،ج ،ﻗﻢ :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ.
 .١٩ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ،زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ )١۴١٣ق( ،ﻣﺴـﺎﻟﮏ اﻷﻓﻬـﺎم إﻟـﯽ ﺗﻨﻘـﯿﺢ ﺷـﺮاﺋﻊ
اﻹﺳﻼم١۵ ،ج ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.
 .٢٠ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ )١۴١٠ق( ،اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﯿﺔ ﻓـﯽ ﺷـﺮح اﻟﻠﻤﻌـﺔ اﻟﺪﻣﺸـﻘﯿﻪ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪ
ﮐﻼﻧﺘﺮ١٠ ،ج ،ﻗﻢ :داوری.
 .٢١ﺻﺪوقّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮ ﯾﻪ )١۴١٣ق( ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿـﻪ۴ ،ج ،چ ،٢ﻗـﻢ :دﻓﺘـﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.

ﱣ
 .٢٢ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ )١۴١٩ق( ،اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ )اﻟﻤﺤﺸﯽ(۵ ،ج ،ﻗـﻢ :دﻓﺘـﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .٢٣ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ )١۴٠٧ق( ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑـﺎم١٠ ،ج ،ﺗﻬـﺮان :داراﻟﮑﺘـﺐ اﻹﺳـﻼﻣﯿﺔ،
ﭼﻬﺎرم.
 .٢۴ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ )١۴٠٠ق( ،اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ﻓﯽ ﻣﺠﺮد اﻟﻔﻘـﻪ و اﻟﻔﺘـﺎوی ،ﺑﯿـﺮوت :داراﻟﮑﺘـﺎب

اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
ّ
 .٢۶ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦﺑﻦﯾﻮﺳﻒ اﺳﺪی )١۴١۴ق( ،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ آلاﻟﺒﯿﺖ.
ّ
 .٢٧ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺪی )١۴١٣ق( ،ﻗﻮاﻋـﺪ اﻷﺣﮑـﺎم ﻓـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺤـﻼل و

ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،ﺑﻐﺪاد :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﻪ ،دوم.

ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮی

اﻟﺤﺮام٣ ،ج ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
ّ
اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم١٠ ،ج ،ﺑﯿـﺮوت :داراﻟﻌﻠـﻢ
 .٢٨ﻋﻠﯽ ،ﺟﻮاد )١٩٧٨م(،

ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺸﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری در ﻋﻘﻮد و اﯾﻘﺎﻋﺎت

اﻟﻌﺮﺑﯽ.
ّ
 .٢۵ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )١۴١٩ق( ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﻪ ،ﻗﻢ :دﻓﺘـﺮ

 .٢٩ﮐﺮﮐﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ )١۴١۴ق( ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋـﺪ١٣ ،ج،
ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ آلاﻟﺒﯿﺖ.

٣٧

 .٣٠ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﯾﻌﻘﻮب )١۴٢٩ق( ،اﻟﮑﺎﻓﯽ١۵ ،ج ،ﻗﻢ :داراﻟﺤﺪﯾﺚ.
 .٣١ﻣﺠﻠﺴﯽ اول ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ )١۴٠۶ق( ،روﺿﺔ اﻟﻤﺘﻘـﯿﻦ ﻓـﯽ ﺷـﺮح ﻣـﻦ ﻻ ﯾﺤﻀـﺮه اﻟﻔﻘﯿـﻪ،
١۴ج ،چ ،٢ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران ،ﻗﻢ :ﮐﻮﺷﺎﻧﭙﻮر.
 .٣٢ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺣﺴﻦ )١۴٠٢ق( ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯽ ﮐﻠﻤـﺎت اﻟﻘـﺮآن اﻟﮑـﺮﯾﻢ١۴ ،ج ،ﺗﻬـﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ
اﻟﮑﺘﺎب ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ و اﻟﻨﺸﺮ.
 .٣٣ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ )١۴٠۴ق( ،ﺟﻮاهﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم۴٣ ،ج ،دار إﺣﯿﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
 .٣۴ﻧﺮاﻗــﯽ ،اﺣﻤــﺪ )١۴١۵ق( ،ﻣﺴــﺘﻨﺪ اﻟﺸ ـﯿﻌﺔ ﻓ ـﯽ أﺣﮑــﺎم اﻟﺸــﺮﯾﻌﺔ١٩ ،ج ،ﻗــﻢ :ﻣﺆﺳﺴــﻪ
آلاﻟﺒﯿﺖ.

٣٨

