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ایقاعات، و عقود در نوشتاری انشای کفایت  
  طالق و ازدواج جمله از
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 چكيده
. است بوده فقها انيممورد بحث و اختالف  گذشته از قاعاتيدر عقود و ا ينوشتار يو اعتبار انشا صحت

 بحـث،  ادلـه  يبررس در يول ؛خورد يم چشم به ترطالق كم ژهيو به و ازدواج باب دراگرچه  اختالف نيا
 در بلكـه  ؛كـرد  اسـتدالل  قاعـات يدر عمـوم عقـود و ا   ينوشـتار  يو اعتبار انشـا  يبر درست توان يم تنها نه

 يمـدن  قانون در ،حال نيا با. رفتيپذ را آن صحت توان يم زين ازدواج عقد ژهيو به و باب دو نيا خصوص
 در تلفـظ  لـزوم  شـاهد  تـوان  يم بلكه ،آمده طالق ژهيو به و ازدواج عقد ياجرادر  لفظلزوم  تنها نه رانيا

 مهـم  معامالت عمده تنها نه امروزهاست كه  يدر حال نيبود. ا عيب مانند گريد عقود به مربوط مواد يبرخ
 كـه  چنـان −در مقـام اثبـات    يو اعتبار معامالت گفتار تيبلكه سند ابد،ي يتحقق م امضا و نوشته هيپا بر
در  ينوشـتار  يو اعتبـار انشـا   يدرسـت  بـر بر تأكيد  افزونمقاله  نيخدشه است. ا و ملأتمورد  −داستيپ

 ييانشـا  نيچنـ  توان يم زيطالق ن يخصوص عقد ازدواج و حت دركه  دهد يم نشان قاعات،يعموم عقود و ا
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  قدمهم

 ت،یوصـ ع،یـب ماننـد ،معـامالت ابواب از یبرخ در گذشته از که ابتال مورد مسائل از یکی
تلفـظ در  یبه جـا نوشتن تیو عدم کفا تیازدواج و طالق مطرح و مورد اختالف بوده، کفا

بحث نوعًا به دنبال بحث از عجز تلفظ بـه  نیاست. ا قاعاتیعقود و ا تحقق و غهیص یاجرا
فقهـا  یشده، هرچنـد در سـخنان برخـ مطرح گنگ شخصدر مثل  »اشاره« تیو کفا غهیص

تنها  اند و نـه تلفظ کرده یبه جا نوشتن تیبه عدم کفا حیتصر یاما برخ؛ ندارد یوضع روشن
 در نیـشـده اسـت. ا زیـخـالف ن یبلکه اجماًال در آن نف ؛اند فقها نسبت داده بیشترآن را به 

 ها شرکت و ها دولت انیم در و مردم انیم در که یمهم معامالت انواع امروزه که است یحال
 دفاتر در ثبت و مکتوب اسناد و نوشته ۀلیوس تنها نوعًا براساس و به نه ،ؤسسات رواج داردم و
 و اعتبـار هیـما آنچـه یحقـوق نگاه از بلکه شود؛ انجام می معامله اطراف ای نیطرف یامضا و

و  یاست که در محاضر و مراکز مربوط داخلـ یو مهر امضا و مکتوب اسناد است، تیسند
 یمـورد توافـق بـرا زبـاِن  ،لـزوم صورت در یو حت شود یچند زبان ثبت م ای کیبه  یخارج

 یدر کشـورها... و یاسـیو س ییاحکـام قضـا همچنـین. شـود یم نییتع زیموارد اختالف ن
و همـان  ددگـر یصادر م یبه صورت نوشتار ،مختلف بدون آنکه نخست به زبان آورده شود

دارد و  یخبـر ۀتنها جنب د،شو یدارد و اگر هم آن احکام به زبان تلفظ م ینوشته اعتبار حقوق
  .ردیگ یحکم با همان نوشتن و امضا صورت م یدر واقع انشا

 تیموضوع »لفظ«به  اجماالً  زین یبلکه در قانون مدن ی،تنها در منابع فقه نه حال، نیبا ا
بـه  شـود یعقد محقق مـ«آمده است:  عیدرباره عقد ب ١٩١که در ماده داده شده است؛ چنان

 بعـد، ۀمـاد نـهیقر بـه که» که داللت بر قصد کند یزیقصد انشاء به شرط مقرون بودن به چ
 از یکـی ای نیطرف یکه برا یدر موارد«آمده است:  ١٩٢. در مادهاست اشاره ای تلفظ مقصود

 ١٩٣در مـاده البتـه ؛» اسـت ین قصد و رضا باشد کافیّ مب که اشاره نباشد، ممکن تلفظ آنها
قصد و رضا باشد مثل قبض  نیکه مب یۀ عمللیوس انشاء معامله ممکن است به«آمده است: 

 عیـب«روشن بـه  اشارهکه  »استثنا کرده باشد که قانون  یو اقباض حاصل گردد مگر در موارد
 شـود یمـ زیشامل نوشتن ن» عمل«که  ستیاده قبل، معلوم ندارد؛ اما با توجه به م »معاطات

 یتر روشـن صورت به طالق ژهیو بهو  ازدواج در یگفتار یانشا و »تلفظ« تینه؟ موضوع ای
کـه  یو قبول به الفـاظ جابیبه ا شود ینکاح واقع م«آمده است:  ١٠۶٢. در ماده است آمده
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 فقهـا گفته ازآنچه نوعًا  نهیبه قر ،»الفاظ«از  مقصود و »دینما ازدواج قصد بر داللت حاً یصر
 معنـا نیهمـ بـر ١١٣۴در مـاده  »دنیشـن« کـه چنـان است؛ یزبان تلفظ به مربوط د،یآ   یبرم

ۀ طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل که طـالق را غیص به دیطالق با«: کند یم داللت
مقاله تنها از نگاه  نیاما ا ؛است یقابل بررس ینگاه حقوق ازموضوع  نیا .»بشنوند واقع گردد

  .ستین یحقوق یها دگاهید به آن گسترش یبرا یمجال و است پرداخته نبه آ یفقه
 تیـکفا عدم بارهفقها در انیم در یکسانی نگاه نکهیا بر افزون دهد، یم نشان ادله یبررس

در  یو حتـ کند ینم یکاف یبانیپشت گاهید نیاز ا زیندارد، ادله موجود ن وجود ینوشتار یانشا
مقالـه نخسـت بـه  نیـاست. در ا یو بازنگر ملقابل تأ دگاهید نیا زین ازدواج ژهیو طالق و به

 و مـلأت دوم بخـش در و شـود یم پرداخته معامالت عموم در یگفتار یانشا تیکفا یبررس
 فقهـا نگـاه در و ادلـه نظر از که میکن یم مطرحازدواج و طالق  عقددر خصوص را  خودنظر 

 .نددار یوضع متفاوت اجماالً 
  
  معامالت عموم: اول بخش

 فقها یها گفته به نخست پردازد، یم معامالت عموم در ینوشتار یانشا به که نخست بخش در
 یـیعقال روش کیـ عنـوان بـه ینوشتار یانشا تیسپس بر کفا شود؛ یا پرداخته مآنه یابیارز و

 .شود یم نقد و یبررس تیکفا عدم به قائالن ادله ادامه در و دشو یم دیکتأ شارع دییأت مورد
  
  فقها یها . گفتهکمی

 ؛ندارنـد یکسانینگاه  اجماالً  ،یزبان یانشا ریبه غ قاعاتیعقود و ا صحتدر گسترش  فقها
 اثبـات؟ ایـ اسـت ثبوتتوجه کرد که ناظر به مقام  دیاز آنان با کیسخن هر  یدر بررس یول

 ایـآ کـه پرسـش نیـا بـه پاسـخ و اسـت ثبـوت مقـام است سخنموضوع  مقاله نیا در آنچه
در  گـردد؟ یمـ واقـع زین نوشتن با شود، یم واقع یزبان تلفظ با قاعاتیا و عقود که گونه همان

 وجود دارد: دیدگاهچند  اجماالً  باره نیا
  
  تی. عدم کفا١
 عـدم بر دیکأت از پس یو. است  ندانسته یکاف را نوشتن که ی استکسان جمله از سیادر ابن
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با فرض شـاهد گـرفتن  یو حت شمارد یم یاجماع یکه آن را امر یبه قاض یقاض ۀنام اعتبار
 نیهمـ زیـن تیوص نوشتن در انگارد، یم نادرست زین را یشهادت نیچن و داند یمنامعتبر  زین
 آن در مـن یها خواسـته نکـهیا و سربسـته تیوص بر گرفتن شاهد صرف به که دارد را دیکأت

گاه من وضع از یکس خواهم ینم و است  س،یـادر ابن( اسـت نادرست شهادت نیا شود، آ
خـود را  تیوص یمحتوا دیبا کننده تیوصاست که  نی) و ظاهر آن ا١٧۶، ص٢، جق١۴١٠

 تیآن را حفظ و مصـون لیدل ،سیادر پس از نقل سخن ابن یشهود بر زبان آورد. عامل شیپ
شـک و  یکـه جـا تیوص یبان آوردن محتواتوجه که امکان بر ز نیاموال شمرده است؛ با ا

  ).۶١، ص٢٣ج ق،١۴١٩ ،یعاملوجود دارد ( ست،یشبهه در آن ن
 و است شمرده شرط نیسوم را »نطق« ع،یب صحت طیشرا یبرشمار در زین یحل عالمه

 مـورد لیـدل و اسـت دهیند یکاف را نوشتن زین و یناتوان صورت در جز را اشاره اساس نیا بر
 ،یحلـ عالمـه( دارد وجـود عیب قصد عدم و »عبث« امکان ،نوشتن در که شمرده نیا را دوم

نداشـته » نطق«توان  یگفته است اگر کس زیو اقرار ن تیدر وص ی). و٩، ص١٠ج ق،١۴١۴
 کنـد؛ ینمـ تیـتلفـظ کفا ایاست و نوشتن بدون اشاره  یباشد، کاف ایکه گو یا باشد، اشاره

کـه در حـال  کند ینم یو فرق د؛نکنعمل  تیوص از یبه بخش ورثه −نظر کی طبق−هرچند 
معلوم باشد که خط اوسـت  ایاعتراف کند که خط اوست  ایشود  دهیاقرار د ای تینوشتن وص

 دیـبگو ایـ ردیـبرگه شـاهد بگ یاگر افراد را نسبت به محتوا ینباشد. شخص حت کی چیه ای
بـر او  ایآن را نشنوند  یتا از خود او محتوا زین »دیده شهادت آن به و است من تیوص نیا«

بخوانـد و  زیـالبته اگـر شـاهد خـودش ن ؛کند ینم تیخوانده نشود و او اقرار به آن کند، کفا
گـاه آن یمحتوا از« دیمقّر به او بگو ای یموص  نیـدر ا »بـده شـهادت رو نیـا از و یا شـده آ

  ).۴۴۵، ص٢ج ق،١۴١٣ ،یحل عالمهمورد قبول است ( زیصورت ن
 آن اسـاسو بر دارد ییاقرارهـا و ایوصا نیچن ینادرست در ظهور نجایا در عالمه سخن آغاز

و آن را  سـندینو یمـ ینـید ای یاسیو رهبران س ها تیشخص یکه از جمله برخ ییاه  نامه تیوص
 صـورت ینـیخم  امـام آنچه مانند رند،یرا گواه گ یاگر بر آن افراد یحت کنند، یمهر و موم م
 شیدر پـ را یگـرید تیوص یکه کس یفرض ۀدربارکه  عالمه سخن لیذ یول ست؛یداد، معتبر ن

نوشته قـرار  یو مقر موضوع درخواست شهادت را علم شاهد به محتوا یو موص خواند یخود م
 فقهـا نیـا ۀگفتـ اسـاسبر یعنیدر مقام اثبات است؛  یاصل که مشکِل  دهد ینشان م دهد، یم
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 ازمنـدیآن ن یاالمـر نفـس وقـوِع  نکـهینه ا د،شو یو اقرار با نوشته واقع نم تیثبوت و اعتبار وص
 در کـه اسـت یجمله محقق ثان ازفقها  یسخن مشابه برخ نکته، نیا روشن شاهدتلفظ باشد. 

را  تیوص نیا آن، یمحتوا به اقرار ای آن بر گرفتن شاهد بدون یمتوف خط به یتیوص افتنی فرِض 
 ایـانـد  نبوده ایاند  نوشتن بوده ورثه شاهِد  نکهیفرض ا انیم زین یفرق یوشمرده است و  اعتبار یب

 اسـتشمرده  نیرا ا تیعدم کفا لیشناخت آن نگذاشته و دل ای یاقرار و عدم اقرار به خط موص
  ).٢٠−١٩، ص١٠ج ق،١۴١۴ ،یکرک( ستین تیوص قصد به گاه نوشتن که

 یتـر روشن صورت به کرده، نقل یو از یعاملکه  گونه آن بحرالعلوم، دمحمدیس آن از پس
 یهرچند امـور ،چون دست دادن و مانند آن یو امور »نوشتن« و اشارهبا  عیوقوع ب یبر نادرست

 دیـمف نـه ،امـور نیاز ا کی چیه که است کردهو خاطرنشان  دهیورز دیکأت ،و روشن باشد ایگو
 در یو. آمد خواهد که دارد یثان دیشه. فرض اباحه اشاره به گفته »اباحه« نه و است »تیملک«

 تمّلـک و کیتمل مانند ی،درون مقاصد انیب در »افعال« که دارد دیکأت ت،یکفا عدم بر استدالل
 و کتاب لیدل به زین نیا که هستند »ظن« دیمف باال دست و دارند قصور عیب قصد و رضا و انشا و

معـامالت بـه هـدف  عیکه تشـر دهد ینکته توجه م نیبه ا ادامه، در یو. کند ینم تیکفا سنت
در  اسـت؛ متوقـفو کار آخرت بـر آن  دارد یذات تیاست که مطلوب یسامان گرفتن نظام زندگ

 یبـا امـر دیـبا ،رو نیـاز ا ؛اختالف و کشمکش اسـت ختنیبرانگ یجا ،شده ادیکه امور  یحال
 نقـض وگرنـه شـود مشخص و منضبط است، نظر مورد یمعان ۀدهند نشان یروشن به کهآشکار 
 کـه اسـت یزیـچ یایگو که است یتلفظ تنها است امر نیا دار عهده آنچه و بود خواهد غرض
 مقـدور افـراد همـه یبـرا ایـ رسـاند ینم را صودآن را که کنه مق به جز افراد و است انسان درون

 ).۵١٧، ص١٢ج ،١۴١٩ ،یعامل( کنند یم رد، ستین
  

  یناتواندر حال  تی. کفا٢
در  یثـان دیکـه شـه چنـان اند؛ دهید یاز نطق کاف یفرض ناتوان در عیانعقاد ب درنوشتن را  یبرخ
 شـود یمـ» لفـظ« نیگزیدر فرض عـذر، جـا» اشاره«که گفته است  یحلسخن محقق  ۀتوسع

خاک و ماننـد آن  ایچوب  ایتخته  ای) افزوده است: نوشتن در برگه ٩، ص٣ج ق،١۴٠٨ ،یحل(
 بـر داللـت کـهرا  یا نـهیقر ،وسـتیپ بـاخصوص نوشـتن  در یحلحکم اشاره را دارد و عالمه 

 یانصار خی). ش١۵٢، ص٣ج ق،١۴١٣ ،یثان دیشه( است دانسته معتبر ،کند شخص تیرضا
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 در را نوشـتن که ینص یفحوا لیاست؛ به دل دهید یاز اشاره، نوشتن را کاف یفرض ناتوان در زین
اشـاره را  یکه برخـ کند یخاطرنشان م اشاره، بر توان فرض در اما شمارد؛ یم یکاف طالق وقوع
امـا در  ؛از نوشـتن اسـت تر حیباشد که اشـاره در انشـا صـر لیدل نیبه ا دیاند و شا داده حیترج
   ).١١٨، ص٣ج ق،١۴١۵ ،یانصارآمده است ( نیطالق عکس ا اِت یروا یبرخ

  
  افاده اباحه صرف. ٣
 شمرده اباحه ِد یمف و یمعاطات عیاشاره با فرض قدرت بر لفظ و نوشتن را همانند ب یثان دیشه

، ١٢ج ق،١۴١٩ ،یعـامل: نک زین. ٢٢٢، ص٣ج ق،١۴١٠ ،یثان دیشه( تیملک نه و است
نشـان  نیـو ا اسـت شـمرده معاطـات قیمصـاد از را ینوشـتار یانشـا واقع در و) ۵١۴ص
نظـر آن را  نیـو از ا دانـد یم یمانند بده و بستان عمل یرا عمل عینوشتن در ب یکه و دهد یم

 زین را بیطالق غا ۀغیص ینوشتار یانشاکه  یوکه کار زبان است.  داند میمتفاوت از تلفظ 
شـمرده  نیـآن را ا دؤیم −آمد خواهد آن شرح− دانسته معتبر یثمال ۀابوحمز تیروا لیدل به

» نوشتن«است و  یاست که درون آدم یزیاز عبارت و سخن گفتن نشان دادن چ مقصودکه 
 کـه گونه و انسان همان شود یم گفته سخن یگرید باکه با آن  ماند یم گفتن »سخن« همانند

نظر  نینوشتن از ا ،یآر. دهد یم خبر زین نوشتن با دهد یم خبر خود درون از گفتن سخن با
 نوشـتناز وقوع طالق بـا  رو نیهم از و است تر کینزد یریپذ احتمال به و دارد یتر نییرتبه پا

 سـت؛ین نوشـتن بـه یازیـبـا حضـور شـخص ن رایـز اسـت؛ شده منع حاضر شخص یبرا
، ٩ج ق،١۴١٣ ،یثـان دیشـهبـه آن اسـت ( ازیـن نوعـاً  کـه سـفر و بـتیغ حالـت برخالف

 معتبـر نوشـتن که شده گفته زیو وکالت ن تیمانند وص ،گریابواب د یدر برخ ).٧٢−٧١ص
 .ستین آنبه شرح  ازیو ن کند یم تیکفا و است

  
  فقها یها گفته یابیارز و یبررس. دوم

و  یبه صورت کل قاعات،یدر تحقق عقود و ا ینوشتار یانشا اعتبار عدم و اعتبار یدر بررس
خـاص بـر لـزوم لفـظ وجـود داشـته باشـد، و  لیـکه ممکن اسـت دل ینظر از موارد صرف
از موارد وجود داشته باشد، نخسـت  یبخش ایکه ممکن است در همه  یطینظر از شرا صرف

 رفت. یو سپس سراغ ادله احتمال ستیاعات چقیعقود و ا تیخود ماه یکه اقتضا دید دیبا
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  قاعاتیو ا عقود تیماه ی. مقتضا١
 جـادیا یبه معنـا انشا و است یانشائ یامر شود یز مین قاعیا شامل که عقد تیماه میدان یم

از سنخ  یوجود د؛یآ یوجود م که وجود نداشته به یامر قاع،یا ایاست و در واقع با وقوع عقد 
 یه انشـا از نگـاه اصـطالحنکـی. امـا ایو وجود ذهن یدر برابر وجود خارج ،یوجود اعتبار

 یجـافراوان است کـه  اختالف وبحث  محلکند،  دایبا لفظ تحقق پ دیبا لزوماً  ایو آ ستیچ
  .شود یم اشاره یبرخ به تنها و ستیپرداختن به همه ن

سـخن  مدلولکه  شمارد یم یاز سخن عبارتمعروف،  فیتعر طبقرا  انشااول  دیشه .١
نفـس  یبه مدلولـه فـ وجدی یاإلنشاء هو القول اّلذ« :دیآ یم دیپد االمر نفسبا آن در 
 فیتعر ،تا اوالً  آورد یم لیدل نیا بهخود گفته است،  که چنان ،را ودیق نیا ی. و»األمر

 جـادیا تیصـالح زین جادینشود و مقصود از ا یشامل عقد تکرار زین و» خبر«شامل 
» قـول«شامل  تنهااست که  نیا فیتعر نیا مشکل امامدلول.  ِی فعل تحققاست و نه 

و  نـذراز فقهـا  یاریقلب است، انشاسـت و بسـ کارکه  زین »تیّ ن« نکهیبا ا شود؛ یم
 زیـن »االمـر نفـس« دیـق به یازین یو که چنان. دانند یدرست م تیعهد را به صرف ن

بهتـر  یواز نظـر . شود یعقد گفته م مجاز سر از تنها دوم بار در غهیص رایز ند؛یب ینم
 جـادیآن ا مـدلول آن بـا کـه اسـت یعقـد ای گفته انشاانشا گفته شود:  فیکه در تعر

، تـا یبـ اول، دیشهاست ( یقلب وندیپ و جادیاعقد همان  نیاز ا یو مقصود و شود یم
  ؛)٢۵٣−٢۵٢، ص١ج
 فیـاست، با اشـاره بـه تعر پرداخته انشا یمعنا نییتب به لیتفص به که ییخو الله تیآ .٢

 نادرست را آن اند، شمرده لفظ لهیوس به معنا جادیا را آن کهعلما  انیمعروف انشا در م
 است روشن ،باشد یخارج جادیا جاد،یا نیااز  مقصوداگر  که انیب نیا به شمارد؛ یم
اسـباب و مقـدمات خـاص خـود را دارد و  یخارج جادیا و است ینادرست سخن که
 ،مقصود ای دارد؛ فرض دو است، مقصود یاعتبار جادیاو اگر  ندارد، آن به یربط لفظ

 جـادیا رایـآشکار است که نادرست اسـت؛ ز زین نیا است، متکلم نفس در آن وجودِ 
 واژگـان عـالم به یازین چیه و است نفس خود تیسبب فاعل بهنفس،  درنفس  افعال
 است نیا آن اشکالاعتبار آنان است،  و عقال نگاه در معنا وجود مقصود اگر و ندارد،

 انشـا تحقق بر متوقف اعتبار نیا یول ؛است عقال اعتبار یبرا موضوع هرچند انشا که



 

 
 

١۴ 

 عقال اعتبار مورد چه انشاست؛ قتیحق میترس در یاصل بحث که یحال در است؛ خارج در
 ی. ومینـدار سـراغ ادشـدهی جیـرا فیـاز تعر یقابل فهمـ یدر مجموع معنا وباشد  شرع ای

 از) ی(نفسـان یانشا عبارت از ابراز اعتبـار درونـ :که گفته شود داند یدرست را آن م فیتعر
. »ّی بمبـرز خـارج ین اإلنشاء إبـراز االعتبـار النفسـانا: «است یخارج یا کننده ابراز قیطر

اسـت.  یآشکارکننده خارج قیسلب از طر ایاز ثبت  تیحکاابراز قصد  زین» خبر« که چنان
 قـتیحق ازدانش اصـول فقـه  درکه  داند یم یفیانشا و خبر را مستند به تعر فیتعر نیا یو
 جـهیو نت کنـد یآن را بـازگو مـ لیو بـه تفصـ اسـت داده دست به ئاتیالفاظ و ه در» وضع«
 یا کننـده ابراز بـا یدرونـ مقاصـد سـاختن آشکار جز یزیچ معنا در لفظ کاربردکه  ردیگ یم

 انشا رو نی. از استیجمالت نریانواع جمالت و غ انیم تفاوتی ،نظر نیو از ا تینس یخارج
کـه در  نـدارد لفـظ قیـمعنـا از طر جادیبه ا یو ربط معناست در لفظ کاربرد قیمصاد از زین

  ).۵٢−۵٠، ص٢ج ،تا یب ،ییخو( استمعروف آمده  فیتعر
 یبا مبـرز یعبارت از ابراز اعتبار نفسان انشا که سخن نیا رسد ینظر مبه و نقد:  یبررس
عقـد دو مرحلـه  یاز جمله انشا ،که در انشا ستین نیچن یعنی ست؛یاست، تمام ن یخارج

وگرنه ممکن است گفته شود در  ،یابراز خارج گریو د یدرون جادیا یکیوجود داشته باشد، 
احتمال  انیبه جر ییخو الله تیآ یلیتفص سخن در انشا و خبر تفاوت نیذکر ا ،ن صورتیا

 رایـز شـود؛ یوجه مـ یابراز ب نیخصوص هم در یگریصدق و کذب در خبر و عدم آن در د
به سخن  یامر اشکال اساس نیالبته ا ؛مطرح کرد آن ۀدرباراحتمال صدق و کذب را  توان یم
 از یکـیعنوان  به قاعات،یکم در عقود و ا و دست انشا ۀدربار آنچه ما نظر به یول ست؛ین یو

اسـت و نـه  ینه صرف اعتبار درونـ انشا که است نیا گفت توان یم یاراعتب وجود قیمصاد
 عقـال و عرف که یامور از یامر جادیا :معامالت عبارت است از درصرف لفظ، بلکه انشا 

شارع به آن امور افزوده است و وجود و تحقق آن  ایاند  آورده دیپد یجامعه بشر ازین براساس
 آن یایـگو و لیـشـارع آن را دل ایـآن است که عقال  یشرع ای ییبسته به اسباب خاص عقال

 عقود بحث درست. انشا تیاز ماه یبخش یز نگاه ثبوتا قهراً  که قصد همراه البته و دانند یم
 جامعه یوقت که است مالکانه ۀسلط و یاعتبار تیهمانند اصل ملک قاعیا ایعقد  قاعات،یا و

 ،الفـاظ جملـه از را یطرقـ آن جـادیا یبـرا ،دید یاعتبار وجود نیچن ازمندین را خود یبشر
 ،و نه همواره بسته به الفاظ است هبود یخارج یعمل همواره نه سلطه نیبار کرد. ااعت و وضع
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وضـع  مالکانـهسـلطه  یو چگونگ تیمالکاصل  یبرا یقانون و یعرف ییها روال هموارهبلکه 
کـه مـالزم  چنان ست؛یشمردن انشا تمام ن یو درون یصرف امر نفسان ،رو نیا از است؛ هکرد

از افعال انسـان  گرید یفعل دتوان یو سبب آن م ستین درست زیلفظ ن خصوصشمردن آن با 
 و عقـود بخش در یانشائ یها جمله کهاست  نیهم زین ینیخم  امام مقصود باشد. ظاهراً 

است کـه انسـان  اتیاز اعتبار یزیچ جادیا ابزار که شمرده ییها ئتیه از عبارت را قاعاتیا
 به تعلق صرف که است یجادیا همان جملهو قالب  ئتیخود وضع کرده است و ه ازین یبرا

 انیـکه محـض تعلـق م ینیتکو جادیفاعل و فعل است؛ همانند ا انیم وندیو محض پ فاعل
در سخن فرزند محقق  فیتعر نی). ا٢۶، ص١ج ق،١٣٨٢ ،ینیخم  امامفعل و فاعل است (

 یخـارج جـادیانشـا را محقـق سـاختن و ا زین یآمده است و و یتر به صورت روشن شانیا
  ).١٢٧، ص١ج ق،١۴١٨ ،هموشمرده است ( ییاعتبارات عقال

هـا و  از راه یـیعقال یهمراه با قصد اعتبارات جادیا :انشا عبارت است از میگفت آنچه برابر
اسـت،  یـیعقال یامـر ،گونه که اصل اعتبـار هماناند و  که خود عقال وضع کرده ییها سبب
اند. آنان اگر  وضع کرده عقال خود که است یقیو بسته به طر ییعقال یامر زیآن ن جادیا وهیش
 یماننـد تلفـظ زبـان ی،دیـابراز آن ق یدر چگونگ ایاند  را سبب شمرده یخاص ریو تعب غهیص

 یکـاف نوشـتنتلفظ ماننـد ریـبه همان صورت عمل شود و اگر انشـا را بـا غ دیاند، با گذاشته
بـه صـورت خـاص در روش عقـال  میحکـشـارع  نکهیمگر ا ؛اند، همان مالک است دانسته

 نیـرا الزم بشمارد که در ا یلفظ خاص یحت اینداند  یرا کاف نوشتن تصرف کرده باشد و مثالً 
کـه  یـیعقال امـور دسـت نیـا کـه اسـت لیـدل نیامر به ا نیبه آن عمل کرد. ا دیصورت با

 عیدارد و در دوره تشر ازین نیهم یبه درازا یخیبشر بوده است، تار یاجتماع ازیبرخاسته از ن
 زیـشـارع ن یکلـ یوجود داشته و در معرض نگاه و عمل شارع بوده اسـت و بنـا زین یاسالم

 یدیجد سیسأت یآنها بوده و بنا یبر امضا −دهد یم نشان یخوب به عیتشر خیکه تار چنان−
 یبرخـ ماننـد ،دانسـته یمـ نادرسـت کـه را یمـوارد تنهـا و است نداشته امور دست نیا در

 مشـروع و موجـود معامالت در را یودیق ای شمرده نامشروع را معامالت ای ازدواج یها گونه
 نه؟ ایاسباب و طرق دخل و تصرف کرده است  نیشارع در ا ایآ دید دیحال با .است افزوده
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  در نگاه عقال ینوشتار  ی. انشا٢
بلکه  ؛معامالت مختلف است یانشا یها از راه یکی نوشتنتنها  که امروزه نه ستین یدیترد

جمله  ازمعامله  طرفین یو امضا یو تبادل اسناد نوشتار نوشتن قیاز طر معامالت مهم نوعاً 
 امـر، نیـا و ردیـگ یصورت مـ ینترنتیا یها شنیکیافزارها و اپل و نرم یمجاز یفضا قیاز طر
 نوعـاً . امروزه ستین یعنوان سند اثبات تنها در مرحله پس از وقوع عقد و به داست،یکه پ چنان

 ریعنوان جزء اخ آنچه به آن به وعقود و الزامات اطراف است  یعنوان محتوا متن قراردادها به
 واقـع در و سـازد یمـ الزم آن وقوع لحظه از را آن به یبندیپا و دهد یم یوجود خارج ،علت
و  دشـو یاسـت کـه در اسـناد ثبـت م یمهر ایانگشت  ای »امضا«همان  شود، یم واقع عقد
از  خ،یو بدون سابقه است. تـار دینوپد مستحدث و کامالً  ییروش عقال نیگفت ا توان ینم

از جمله در معاهدات  روش نیا از بردن  بهره ازنشان  یبه خوب زین ،صدر اسالم خیجمله تار
 ددر شـرح وضـع عقـو یعنوان نمونـه دکتـر جـواد علـ بـه کـه چنان دارد؛استشهاد بر آنهـا  و

اشـاره کـرده و  یو زبـان یاز جمله عقد ازدواج به دو گونـه نوشـتار ،یجاهل ۀوالتزامات دور
 داشـته یلفـمخت یها نام رهیجز که در مناطق مختلف شبه ینوشتار شکل در که است افزوده
خود امضا  ژهیمهر و بااطراف عقد آن را  ای نیطرف اتفاق، مورد شروط ۀهم ذکر از پس است،

 یگاه بـه جـا که یمهر زدند؛ یم مهر را آن ریز خود، نام نگارش با همراه زیو گاه ن کردند یم
 بـاز مهرهـا یرو یعربـ مـتن استفادهدوم از  ۀفیشده که خل و نقل شد یحک م ینقشنوشته، 
نصـب  یکـه بـرا یمکتـوب احکـام کـه چنان)؛ ۶١٣−۶١٢، ص۵ج ،١٩٧٨ ،یعلـ( داشت

و روشن است کـه از اقسـام  شد یمصادر  یعل نیرالمؤمنیام یکارگزاران از جمله از سو
نبود که نخست بـه صـورت  نیچن نوعاً  و آمد یم دیپدبا همان نوشتن  رود، یانشا به شمار م

  عنوان سند مکتوب گردد. صادر شود و سپس به یزبان
 یفعل با آن اقسام از یبرخ کهگزارش شده است  زین یجاهل ۀدور درخصوص ازدواج  در

پدر) و دادن مهر  ۀویانداختن پارچه بر سر زن (در مورد ب ای زن شدن فرزنددار مانند افعال از
 مردبود که  نیعادت آنان ا ،طالق درباره اما)؛ ۵٣۵ و ۵٣٣، ص۵ج ،(همان شد یمحقق م

 زن بـه بـود، شـوهر و زن انیـم ییجـدا ۀدهند نشان آن مضمون که را جیرا جمالت از یکی
در یونان  ازدواج مراسم اتیجزئبه  که یگزارش در ای) ۵۴٩−۵۴٨، ص۵ج ،(همان گفت یم

 ۀغیصـ از یسـخن و اسـت جیـرا رسوم و آداب از یافعال تنها آمده آنچه ،شد پرداخته باستان
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 ت،یحیمس جهانکه در  ی)، در حال٣٣٩−٣٣۶، ص٢ج ،١٣۶۵ ،دورانت( است نرفته عقد
 انیـم یرا کـه تنهـا بـا تبـادل زبـان ینام برده شده، ازدواج مانیکه از آن به عصر ا یا در دوره

 یسـو از گرفـت، یمـ صـورت یگـرید یمذهب ای یحقوق فاتیتشر گونه چیه بدونو  نیطرف
  ).١١٠٩−١١٠٨، ص۴ج ،١٣۶٧ همو،( شد یم شناخته معتبر حکومت و سایکل

 انشـا مـردم، انیعدم گسترش سواد و توان خواندن و نوشتن در م لیدر گذشته به دل ،یآر
نبوده که همواره نخست عقود و  نینادر بوده است و چن ای شده یکمتر واقع م نوشتن قیاز طر

 یحـال در ؛اسـت شده یعنوان خبر و شاهد ثبت م به یو سپس در سند انشابا زبان  قاعاتیا
 یابـزار بـه ی،انشـا از طریـق نوشـتنمجاز یفضـا بـاب افزودن به توجه با ژهیو امروزه به که

 یاریدر بسـ اساساً  و شده گسترده رتلفظیغ قیطر از مختلف عقود وقوع معامالت در گسترده
  از معامالت تنها راه انجام آن درآمده است.

باشـد،  دیجد کامالً  یو مانند آن امر نوشتن قیبه فرض هم که انشا از طر گر،ید یاز سو
خالف آن در دسـت نباشـد، مشـمول عمومـات و بـر یلـیباشد و دل ییعقال یکه امر نیهم

ْوُفـوا ِبـاْلُعُقودِ « ۀفیشر یۀآمانند  ،اطالقات موجود در ادله
َ
ـذیَن آَمُنـوا أ َهـا الَّ یُّ

َ
) ١ مائـده،» (یـا أ

. بـه کنـد یمـ تیدست معامالت کفا نیدادن به ا  تیمشروع یاندازه برا نیخواهد بود و هم
 نـوع هـر معامالت،کرده است، آنچه در  دیکأت آن بر زین ینیخم  امام که گونه آن ،سخن گرید
و به حسب اطالقات و عمومات ادله، موضوع حکم است، معامالت  عقال نگاه از باشد، که

ب معنـا و  نیـو ا اسـت رود یشـمار مـ عقد بـه یدر وقوع خارج و عیو آنچه به حمل شا هیمسبِّ
و گـاه بـا  یتر و گـاه بـا الفـاظ عـام شـود یمـ جادیخاص ا یها غهیگاه با ص یمسّبب قتیحق
ماننـد آنچـه امـروزه از  گـر،یو گاه به شـکل د وشتنبا افعال و ن ای ییو کنا یمجاز یرهایتعب
آنچـه از  سـتین یدیو ترد ردیگ یصورت م یبه فراوان یافزار نرم یاه برنامه وامکانات  قیطر

ْوُفوا ِبـاْلُعُقودِ « یۀآ در زین وعرف  ونگاه عقال 
َ
 یمسـّبب یمعنـا باشـد، یم وفا وجوب موضوع »أ

 ،آن جادیا یبه ابزارها یو کار عیشا حمل به و یواقع انتقال و نقل و مانیپ همان یعنی است؛
هـر  رو نیـا از و نندیب یآن نم ریلفظ و غ انیم ینظر فرق نیو از ا ندارند یسبب یوجودها یعنی
 ،١۴٢١ ،ینـیخم  امـام( اسـتبه آن الزم  یبندیکه باشد، پا یکه واقع شود، با هر سبب یمانیپ
صـرف تلفـظ را در وقـوع  یاگر فرض شود عقال در موارد نکهی). باالتر ا٣١۵−٣١٣، ص١ج

خـالف نظـر آنـان در دسـت  یلـیجز آن را الزم بشمارند و دل یگریندانند و راه د یعقد کاف
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خالف نگـاه عقـال در بـر یلیدل ایآ دید دیهمان مالک عمل خواهد بود. حال با نباشد، طبعاً 
 نه؟ ایباره وجود دارد  نیا

  
  ینوشتار یانشا تیکفا مخالفان. ادله سوم

 تیـعـدم کفا یبـرا ات،یـروا یا دسته جمله از ،یچند شواهد و ادلهموجود به  یها در گفته
  استناد شده است: ینوشتار یانشا
 یزنجـان یریشـب اللـه تیآ انیـب در اصـل نیااست.  الفساد اصالة مقصود اصل که ظاهراً  .١

نوشـتار  ایـ فعـلکه نشان دهد  یمطلق لیاست که با نبود دل شده انیب گونه نیدرباره عقد ازدواج ا
 عقـود، باب در فساد اصل به توجه با و شود یم استصحاب تیزوج تحقق عدم کند، یم تیکفا

  ؛)٣١٢٨، ص٩، جنکاح ق،١۴١٩ ،یزنجان( شود یم ینوشتار یحکم به بطالن انشا
ظن (نک:  تیو تملک و عدم کفا کیمانند تمل ،یمقاصد درون انیفعل در ب یینارسا .٢
 عالمـه( نوشـتندر احتمال عبـث در  ی). سخن عالمه حل۵١٧، ص١٢ج ق،١۴١٩ ،یعامل
  ؛گردد یبرم نیبه هم زی) ن٩، ص١٠ج ق،١۴١۴ ،یحل

عنوان  بـه نوشتناست و  شتینظام مع میمعامالت که تنظ عیبا فلسفه تشر یناسازگار .٣
  ؛)۵١٧، ص١٢ج ق،١۴١٩ ،یتنازع و اختالف است (نک: عامل هیفعل ما کی

نـد، بدا یفیتـوق جـهیو در نت یشـرع یاسباب معـامالت را امـور یممکن است کس .۴
کید بر سخن ابن یعامل دجوادیکه بسا از سخن س چنان امـر  نیا شد، بازگو که س،یادر در تأ
  ؛»لیلعصمة االموال و عدم الدل«: دیبرآ

 ع،یـدر مثل ب را یانشائ نیچن جهیو صاحب جواهر که نت یثان دیمانند شه یکسان ۀاز گفت .۵
  ؛تا مشمول ادله آن شود دانند یکه آن را عقد نم دیآ یبرم ،اند شمرده یمعاطات عیاباحه و مانند ب

  ؛اجماع .۶
 حیصـح تیـ؛ ماننـد روااند شـمرده »کالم«را  تیکه مالک حرمت و حل اتیروا یبرخ .٧
الرجل یجیء فیقول: اشتِر هذا الثوب و اربجک  :عبدالله قلُت البی (حجاج): ١حینج بن خالد

ترک؟ قلت: بلـی. قـال: ال بـأس بـه؛ اّنمـا یحّلـل  کذا و کذا؛ فقال: َا لیس ان شاء اخذ و ان شاء
                                                           

از  یکـه در تعـداد چنان اسـت؛ درسـت همـین و اسـت کـرده نقل »حجاج بن خالد« از را روایت این طوسی شیخ .١
 شـده یحکه بـا نسـخه تصح یزحجاج آمده است و در نسخه نگارنده ن ابن »یحنج ابن« یبه جا یزن یکاف یها نسخه

 اللـه یتکـه آ اسـت؛ چنان یـدهرا برگز  ینهمـ یشانا یم،ا مقابله کرده یزنجان یریشب یدموسیس الله یتاستاد معظم آ
 است. یحرو سند صح یندانسته و از ا یحرا صح ینهم یزن ییخو 
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پس از  یعامل حر خیشکه  چنان). ٢٠١، ص۵ج ق،١۴٢٩ ،ینیکل( الکالم و بحّرم الکالم
داللت بر عدم انعقـاد  تیروا نیاست که ا کرده خاطرنشان آن هیدر حاش ت،یروا نینقل ا

 یو مـلأتالبتـه از دسـتور بـه  ست؛یمعتبر ن یمعاطات عیب رو نیدارد و از ا غهیص ریبا غ عیب
غة، فـال یر صـیـع بغیـه داللة علی عدم انعقاد البیف«: ندارد جزمسخن  نیکه به ا دیآ یبرم
  ؛)۵٠، ص١٨ج ق،١۴٠٩ ،یعامل حر( »ع المعاطاة معتبرا، فتدبریون بکی
 غهیمانند طالق کـه وقـوع آن را بـه گفـتن صـ ی،گریابواب د یدر برخ اتیروا ی. برخ٨

الطالق ان یقول لها : از امام صادق یحلب حیصح تیمانند روا اند، شمرده خاص
معتبر  تیروا ای). ۶٩، ص۶ج ق،١۴٢٩ ،ینیکل( »انِت طالق«او یقول لها » اعتّدی«

 فـان ؛»یاختـار «الرجـل المرأتـه  قـولیالطـالق ان : از امام صادق ادیز بن حسن
 هیـذلک فعل فقد حرمت عل ّی فا ؛»انِت طالق« قولی. او ءیبش سیفل زوجها اختارت

  ؛)۵١٨، ص٣ج ق،١۴١٣ صدوق،(
عـدم  بـه حیتصـرطالق و عتق وجود دارد که  ازدواج،در موضوع  زین یگرید اتیروا .٩

نـدارد و در  تیابواب خصوص نیانوشتن کرده است و ممکن است گفته شود  تیکفا
زراره کـه  حیصـح تیاست؛ از جمله روا یامر جار نیهم زین معامالت ابواِب  دیگر

اش نوشـت و بعـد  بـرده یآزاد ایدرباره طالق همسرش  یگفت: مرد به امام باقر
 تـا ستین یآزادساز و طالق نیا: فرمودنظرش عوض شد و آن را پاک کرد؛ حضرت 

 سیل: قال فمحاه؛ له بدا ثّم  غالمه بعتق او امرأته بطالق کتب رجٌل : آورد زبان به را آن
 تیـ) و روا۶۴، ص۶ج ق،١۴٢٩ ،ینـیکل( بـه تکلمیـ یحتـ عتـاق ال و بطالق ذلک
 نی(مضـمره) همـ امـام از بـردن نـام بـدوننقـل،  کی درزراره که  گرید حیصح

 کتـب رجل عن سألته: است داده را پاسخ همانو حضرت مشابه  دهیمضمون را پرس
 یحتـ ءیبشـ سیلـ: قال لسانه؛ به نطقی لم و مملوکه بعتق کتب او بطالقها امرأته یال
 تیروا از امام صادق گری) و در نقل د۴۵٣، ص٧ج ق،١۴٠٧ ،یطوس( به نطقی

  ؛)٢۴٨، ص٨ج ،شده است (همان
در عقـد ازدواج اسـتدالل شـده اسـت و  غهیآنهـا در لـزوم صـ بهکه  اتیروا یبرخ .١٠
)؛ ٨٩−٨۵، ص١۶ج ق،١۴١۵ ،ینراقـنقل کـرده اسـت ( یآن را محقق نراق نیشتریب

از  یا بـه پـاره شـانیکه ا است  داده نسبت ییخو الله تیبه آ یزنجان الله تیکه آ چنان
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ــا ــروا نی ــزوم تلفــظ در ازدواج اســتدالل کــرده اســت ( اتی ، ٩ج ق،١۴١٩ ،یزنجــاندر ل
سـخن  ،که شرح و نقـد آن خواهـد آمـد ، چناناز دیدگاه نگارنده) و البته ٣١٢٧−٣١١۶ص
نـدارد. از جملـه  یداللـت روشـن نی) چنـ١٣٠−١٢٩، ص٣٣ج ق،١۴١٨( ییخو الله تیآ

و  دیچه بگو زن بهازدواج موقت  یبرا دیپرس صادق تغلب است که از امام بن ابان تیروا
ال وارثة و ال موّرثة، کـذا و کـذا  ه،یکتاب الله و سنة نب یعل اتزوجِک «: دیبگو فرمود حضرت

 فـاذا: توست همسر او و است شده یراض »یآر« گفت زن یوقت: افزود ادامه در و »... وماً ی
 تیـروا یگـری). د۴۵۵، ص۵ق، ج١۴٢٩کلینـی، ( امرأتـک یفه ت،یقالت نعم، فقد رض

حضرت فرمـود:  د،یازدواج موقت پرس یدرباره چگونگ یکه وقت استسالم  بن مضمر هشام
 ).همان( »... بکذا و کذا درهماً  وماً یامة الله اتزوجِک کذا و کذا  ای« ییگو یم

  
  یاعتبار ادله نقد و یبررس. چهارم

 نخسـت، گانه شش وجوه از کی چی؛ اما هخواهد شد یرا بررس اتیبه روا استداللدر ادامه 
  آنها: بیبه ترت رایز کند؛ یداللت نم قاعاتیا و عقودم ینوشتن در انشا تیبر عدم کفا

وجود مسـتند  با وشک در حکم است  در فرِض  فساد، اصل جمله از اصل، به استناد .١
ْوُفوا ِباْلُعُقودِ « یۀآ عمومعقال و  یۀجمله رو از تیکفا

َ
به شک، با فـرض  یاعتنا یبرا ییجا ،»أ

  ؛ماند یوجود هم نم
 یرونـیبـرخالف واقـع ب ییمقصـود، ادعـا انیدر ب یگفتارریغ افعال یشگیهم یینارسا .٢

شـارع  کـه اسـت یحـال در نیـا اسـت؛ گفـتن از تر یقو گاه مقصود بر نوشتن داللتاست و 
 قاعـاتیا و عقـوداشـاره شـخص الل را در وقـوع  یاذعان دارند، حتـ زیکه فقها ن چنان م،یحک

 لیـکـه کتابـت را بـه دل یحلـ هبر سخن عالمـ هیدر حاش یرو عامل نیمعتبر شمرده است. از ا
معلـوم  یاساس اگر قصد و نیاست که بر ا  ندانسته، خاطرنشان کرده یاحتمال عبث بودن کاف

 ییکنـا الفـاظ تیکفا عدم در عالمه گفته درباره زیناست و  حیعقد صح ست،یباشد که عبث ن
  ؛)۵١٣، ص١٢ج ق،١۴١٩ ،ی(عامل است ندانسته باشد، معلوم مقصود که یفرض شامل را

بـا  قاعـاتیا و عقـود یانشا اند، بوده نوشتن به قادر معدود یافراد تنها که یا دوره در .٣
راه  هیـما اسـت ممکـندارد،  یشتریسهولت ب که طبعاً  یبا الفاظ گفتار ینوشتن و ترک انشا

قالـب عقـود و  در ژهیو که نوشتن به یو کشمکش شود، اما در روزگار گریاحتماالت د افتنی
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 یراهـو گاه  جیرا یو امر شود یواقع م تینترنیو ا یمجاز یفضا قیکه از طر یقاعاتیا
 یانشـانـدارد و بلکـه  یگفتار یاز انشا شیب یسوئ دپیامکه  داستیپمنحصر است، 

کمتر  یبس ها، دوره نیا در کم دست ج،یرا دفاتر و محاضر در امضا با قاعاتیا و عقود
 یدرسـت بـر گـواه ،لیـدل نیـاختالف و کشمکش است و خود ا هیما یاز شکل گفتار

  ؛است ینوشتار یانشا
 دأییعقال و ت ۀریبداند، همان س یشرع یرا امور قاعاتیاسباب عقود و ا زین یکس اگر .۴

 یانشـا تیمشـروع اثبـات درعمومـات کـه اشـاره شـد،  یشارع و برخـ یآن از سو
  ؛کند یم تیکفا ینوشتار

را  ینوشـتار یانشـاافاده اباحه درست باشد کـه  به قائالن گفتهاز  یبرداشت نیچن اگر .۵
 و آمده عقد یمعنا انیب در لغت جیرا منابع در آنچه به توجه با سخن نیا ندانند،عقد 
است  نیباال ا و دست ستین رشینشده، قابل پذ یگفتار یبه انشا دیمق ک،ی چیه در

  ؛شود شمرده زیجا عقد ای فاسد عقدخاص و مورد ادعا  لیدل بهکه 
 نیـا کنار در که یا مسئله نیچن در باشد، درست یصغرو نگاه از که فرض به اجماع .۶

 یا جداگانه لیدل و ندارد یاعتبار استناد، احتمال با ای استناد مورد اتیروا زین و وجوه
 .رود ینم شمار به

  
  اتیروا به استنادنقد  و یبررس. پنجم

 کیحجاج است که به صورت  خالدبن تیروا یکیدو گونه است؛  شده ادی چهارگانه اتیروا
اسـت کـه در  یاتیـروا یگـریشمرده است و د میو تحر لیرا مالک تحل» کالم« ی،قاعده کل

 وارد شده است. طالق و ازدواجمانند  یخصوص ابواب
 
  حجاج بن خالد تی. روا١
اسـت  نیا یراوظاهر پرسش  و است شدهاز تملک ذکر  شیپدر باب فروش مال  تیروا نیا

بـا  مـنمـن بخـر و  یرا برا نیا«شود گفت  یزیاز آنکه مالک چ شیپ یبه کس توان یم ایکه آ
 گفتـه نیـا بـا کـه تیـواقع نیجواز را با ارجاع به ا امام »خرم؟ یفالن مقدار سود از تو م

و  لیـتحل ،یکلـ یکبـرا کیـ صورت به سپس و دیفرما یم انیب ،نشده واقع یتعهد و یزیچ



 

 
 

٢٢ 

کـه  چنان سـت،یچ یکلـ یکبـرا نیـمقصود از ا نکهی. اما اکند یم» کالم«را منوط به  میتحر
 رود یم آن درباره تیبا قطع نظر از صدر روا احتمال چهار ساخته، خاطرنشان یانصار خیش
رد کـرده اسـت و  ،شـود یمـ یکنونکه مربوط به بحث  رااحتمال اول و دوم  یانصار خیشو 
بـه بحـث  یربطـ تیـروا آن، هیـپا بـر کـه است رفتهیاز دو احتمال سوم و چهارم را پذ یکی

  نخواهد داشت:
 بـر بـا تنها و کند یم میتحر و لیتحل بر داللت که است یلفظ» کالم«مقصود از  )الف

 سـت؛ین یقصـد کـاف و صـرِف  ردیـگ یصـورت مـ لیـتحل و میتحر که است آن راندن زبان
 بـر افـزون رایـز باشـد؛ درست تواند ینم عنام نی. استین یکاف زیکه افعال بدون لفظ ن چنان

در  میو تحر لیاست که اسباب تحل نیا آن ظاهر چون است؛ اکثر صیتخص آن ۀالزم نکهیا
 تیـروا در که یحکم به یربط که است نیا معنا نیا ۀالزمشرع محدود به لفظ شده است، 

 حکـم، ظاهر رایز است؛ آن یبرا لیتعل مانند نکهیا با باشد؛ نداشته ،آمده الؤس به پاسخ در
را از  مـال شـخصاز آنکـه  شیپـ کـه است نیا ،آمده یگرید چند اتیروا در که گونه همان

 در »کالم« تیسبببه  یربط چیامر ه نیو ا دیایبر عهده او ن یگریبه د فروشمالک آن بخرد، 
  ؛علت آن باشد نکهیبه ا رسد چه ندارد، لیتحل و میتحر

 نیـتلفـظ، و مقصـود ا نه صـرِف  است، آن یمعنا همراه به لفظ »کالم« از مقصود )ب
 یا یمعـان تفـاوت با بودن، حرام و بودن حالل نظر از اش یحکم شرع ،مطلب کیاست که 

مّتعتـک «بـا  »یمّلکتـک بضـع« انیـم ،نمونـه برای کند؛ یم فرق شود، یم انیب الفاظ با که
 ست؛یدرست ن زیمعنا ن نی. الیتحل یۀما یدوم و است میتحر یۀما یفرق است؛ اول »ینفس

 گـریو بـا مضـمون د تیّ حل هیمضمون ما کیوجود ندارد که با  نجایواحد در ا یکالمچون 
  ؛حرمت باشد هیما

بسـته بـه بـود و  میو تحر لیو تحل است یکی تیروا جمله دو در »کالم« از مقصود )ج
  ؛است آن اعتبار عدم و محل اعتباربسته به  اینبود آن است 

از عقد است و در جمله  شیپ هیتنها گفتگو و قرار اول »لیتحل« در» کالم«از  مقصود) د
 تیـکـه باشـد، روا چهارم و سوم یمعنا از کدام هر. است آن کردن یقطع و عقد جادیادوم 
 ،یانصـار( باشـد داشـته اسـت، بحـث مورد که گونه آن ،»کالم« نقش بر داللت تواند ینم

  ).۶۴−۶١، ص٣ج ق،١۴١۵
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کـه  چنان سـت؛ین یهمواره لفـظ و تلفـظ زبـان ،»مکال« از مقصود اساساً  نکهیافزون بر ا
کید کرده یمعنا گسترش در یبرخ ندارد و آن ابراز افکار و  شتریمعنا ب کیاند که کالم  کالم تأ

امر بسته به تفاوت اشخاص و مـوارد فـرق  نیکه باشد و ا یاست؛ با هر ابزار یمقاصد درون
را  یسـیع حضرتمانند آنکه قرآن  ی،نیاست و گاه تکو یو زبان ی. گاه کالم لفظکند یم
که به آن کالم گفته  ،موارد نیهمه ا انی) و مفهوم جامع م۴۵ عمران، آل( است دهینام »کلمه«
 ،یمصـطفونـدارد ( یتیو لفظ خصوص دهد یاست که از درون خبر م یزیهمان چ ،شود یم

 ).١٠٨−١٠٧، ص١٠ق، ج١۴٠٢
  

  خاص ابواب اتیروا. ٢
در خصـوص بـاب  اتیروا نیا نکهیا یکی رد؛یمورد توجه قرار گ دیدسته در دو مرحله با نیا

 گـریو د کننـد یداللت بر لزوم تلفـظ مـ »اً یثان«دارند و  غهیداللت بر لزوم ص »اوالً « ایآخود 
کرد و به  تیخصوص یاز آنها الغا توان یم ایداللت در باب خود، آ بودن کاملبا فرض  نکهیا

  عقال شمرد؟ رهیبنا و س دیِّ ابواب معامالت گسترش داد و مق دیگر
ماننـد  ییرهـایبـا تعب یبازگو شد، دو گونه اسـت؛ برخـ آنها از ییها نمونه که اتین روایا

تلفـظ نـدارد و  یبـه معنـا» قـول« تیبـر خصوصـ یآمده است که داللتـ» تقول«و  »قولی«
زراره است که طـالق و  حهیصح تیدوم دو روا ۀاز باب ذکر غلبه و مثال باشد. دست تواند یم

 ۀابوحمز ۀحیصح نکهیا بر افزون دسته، نیاست و ا شمرده اثر یکرده و ب یرا نف ینوشتارعتق 
با فرض  ،دسته است نیا دیِّ طالق غائب است و مق ینوشتار یانشا تیکه مفاد آن کفا یثمال
 یاز آن الغـا تـوان یامـا نمـ ،گسـترش آن بـه بـاب ازدواج یآن در باب طالق و حتـ رشیپذ

از  یادیـدر ابـواب ز یشـرط نیاگر چنـ ی،ابواب گسترش داد. آر دیگرکرد و به  تیخصوص
و  دیـد ینمـ یتیخصوصـ زیـموارد ن دیگرعرف نسبت به  ذکر شده بود، طبعاً  قاعاتیعقود و ا
گفـت، سـه بـاب مهـم  تـوان یاما چگونه مـ کرد؛ یم اتیروا نینظر ملحق به ا نیآنها را از ا

در  ایـدر آنهـا  ینوشتار یانشامطلق  تیندارد و عدم کفا یتیازدواج و طالق و عتق خصوص
اساس  نیهم برداد؟!  گسترش قاعاتیابواب متعدد عقود و ا ریبه سا توان یفرض حضور را م

 جازدوا اتیبه روا استداللدر  ییخو الله تیدر نقد سخن آ یزنجان یریشب الله تیاست که آ
احکـام آن  یدو در برخـ نیبه تفاوت ا ت،یاز باب اولو م،ئدر ازدواج دا غهیموقت بر لزوم ص



 

 
 

٢۴ 

 یاسـت کـه برخـ یدر حـال نیـ). ا٣١١١، ص٩ج ق،١۴١٩ ،یدو اشاره کرده است (زنجان
هسـتند، امـا  غهیقائل به لـزوم صـ نکهیا با وجود زیل ازدواج نثَ معاصران در خصوص خود مَ 

کـه  چنان ؛اند شـمرده یکـاف زیرا ن ینوشتار یاند و انشا ندانسته »تلفظ«در  نیآن را متع یادا
 از دور ریعشـا انیـم در کـه گونـه آن باشد، جیرا رهیسکه  یرا در صورت »یتعاط«مطلق  یحت

  ).١١٢−١١١، ص١ج ،١٣٧۵ ،ی(سبحان اند دهید یکاف است، جیرا یاسالم اجتماعات
کدام از  چیباب متعه نشان داده است که ه اتیروا یلیتفص یبا بررس زین یریشب الله تیآ

کید بر عدم داللت روا غهیدر ص »تلفظ«آنها داللت بر اعتبار  تنهـا  ات،یازدواج ندارد و با تأ
 ،یزنجـانرا مسلم شمرده است (نـک:  تلفظ ت،یاجماع و استصحاب عدم زوج لیبه دو دل
  ).٣١٢٨−٣١١۶، ص٩ق، ج١۴١٩

» فعـل«عـروه، در برابـر  صـاحبماننـد  یکسان  عبارت در »لفظ« ریکه تعبنیا بر افزون
 ۀنـیمقصـود آنـان بـه قر اسـت ممکـن) و ۵٩۶، ص۵ج ق،١۴١٩طباطبایی یـزدی، ( است
ماننـد معاطـات واقـع  یکـارو بـه صـرف  غهیبـدون صـ ازدواجکـه عقـد  باشد نیا ،مقابله

حظـه تمـام کـه مال باشـد؛ چنان یصوت و تلفظ زبان دیبا زین غهیمبرز ص نکهینه ا شود؛ ینم
در برابـر ازدواج  غهیکه در مقام اثبـات لـزوم اصـل صـ دهد ینشان م ییخو الله تیعبارت آ
در شـمار  زیـرا ن »نوشـتن« نـانیگفتـه شـود ا نکـهیاست؛ مگر ا» فعل«و تحقق با  یمعاطات
در اسـتدالل بـر  کـه یانصـار خیش سخن نقد رد ییخو محقق. دانند یم» افعال« قیمصاد
 اسـت شـمرده لفـظ و غهیصـ نیهمـزنـا و ازدواج را  انیـفرق م ،در عقد ازدواج غهیلزوم ص

کید م٧٧ص ق،١۴١۵ ،یانصار(  در بلکـه سـت؛یدو در لفـظ ن نیا انیکه فرق م کند ی)، تأ
اسـت  یعملـ زشیـآم زنـا یلـو اسـت، مـرد و زن انیـم یاعتبار یامر ازدواج که است نیا
احتمـال  زیـن ینکته درباره سخن محقق نراق نیا). ١٣٠−١٢٩، ص٣٣ج ق،١۴١٨ ،ییخو(

اسـت کـه بـر  نیـا باال دست اتیروا نی. به هر حال ا)٨۴، ص١۶ج ق،١۴١۵ ،ینراق(دارد 
داللت نـدارد و بـه  یاما بر لزوم تلفظ زبان ؛طالق داللت کند ایدر ازدواج  غهیلزوم اصل ص

 .فعل داّل  قیاست و نه از مصاد »غهیتلفظ به ص«مانند  »غهیص نوشتن« ،گریعبارت د
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  طالق و ازدواجدوم.  بخش

 آن یادا انحصار بر عام یلیدل قاعات،یا و عقود در غهیص لزوم فرض با میدید شیپ بخش در
 از بداننـد، معتبـر آن با را قاعیا و عقد یانشا عقال که یامر هر و ستین یزبان تلفظ قیطر از

 لـزوم فـرض بـا و طـالق و ازدواج خصوص در دید دیبا حال. کند یم تیکفا نوشتن، جمله
 مبـرز بـا ایـ شـود آورده زبـان بـه نظر مورد غهیص است واجب ایآ فعل، تیکفا عدم و غهیص
 کرد؟ طالق و ازدواج یانشا توان یم زین نوشتن مانند یگرید
  
  در عقد ازدواج ینوشتار یانشا. کمی

) ٣٧٣، ص۵ج ق،١۴٢٩ ،ینـی(کل شده اشاره اتیروا یگونه که در برخ اصل ازدواج، همان
 یآن را امضا کرده و احکـام خاصـ میوب خردمندان است که شارع حکمطل و ییعقال یامر
 یآمـده اسـت هـر قـوم اکـرم امبریـکه در سـخن پ چنانکرده است؛  عیآن تشر یبرا زین

گونه که  ). عقال همان٣٨٧، ص۶ج ق،١۴٠٧ ،ی(طوس» فاّن لکل قوم نکاحا«دارد:  ینکاح
امر بـا  نیو ا دانند یالزم نم زیتلفظ به آن را ن دانند، یرا در عقد ازدواج شرط نم یخاص غهیص

بیان روشن است و  یمختلف در جوامع گوناگون گذشته و حال به خوب یها مراجعه به عرف
باشد،  جیرا رهیکه س یتحقق عقد ازدواج، فعل را در صورت یمعاصر، برا یفقها یکه برخ شد
 فقه در فعل تیکفا عدم و لفظ لزوم اصل ،حال نیا با اند؛ شمرده معتبر خاص غهیص یجا به
 .است رفته شمار به شده  رفتهیپذ یامر اجماالً  حال، تا گذشته از عهیش
  
  و نقد استدالل تیکفا عدم ادله. ١

  اتیروا) الف
 وجودبه آن  یو تلفظ زبان غهیدرباره لزوم ص ینص خاص یثیعقد ازدواج در منابع حد ۀدربار
مانند  یا افزون بر استناد به ادله آن لزوم اثبات یبرا ،ییخو الله تیمانند آ ی،برخ یلو ندارد؛

استناد  مئدر ازدواج دا تیاولو یازدواج موقت و ادعا اتیروا یبه برخ ،یاجماع و اصل عمل
 زیـرا ن غهیاگـر اصـل لـزوم صـ یحتـ اتیـروا نیـکه ا شددر بخش نخست اشاره  واند  کرده

  .ستیبر لزوم تلفظ ن یلیبرساند، دل
استناد کرده اسـت و  زین یعجل دیبر ۀحیبه صح ،ییخو الله تیآ شده ادی اتیدر کنار روا



 

 
 

٢۶ 

، ٣٣ج ق،١۴١٨ ،ییاست (خو نیمع یبر لزوم لفظ لیدل یروشن شمرده که حت یلیآن را دل
َخْذَن ِمـْنُکْم میثاًقـا  َو « هیدرباره آ باقر از امام دیآمده است که بر تیروا نی). در ا١٢٩ص

َ
أ

شمرد که ازدواج با آن منعقـد  یرا همان سخن »ثاقیم«و حضرت  دی) پرس٢١(نساء،  »َغلیًظا
 ،ینـی(کل شود یعقد با عمل م میتحک هیبعد شمرد که ما یعمل زشیرا آم »َغلیًظا«و  شود یم

ناظر به فـرد متعـارف  هیآ رایز ست؛ین یکاف زیاستدالل ن نیا یول )؛۵۶٠، ص۵ج ق،١۴٢٩
واقع شده باشد.  زین زشیدر همه موارد ازدواج، افزون بر عقد، آم نکهیعقد ازدواج است؛ نه ا

رو  نیـو نه فعل و از ا ردیگ یناظر به فرد متعارف است که با لفظ صورت م زین» کلمه« ریتفس
در منـابع مـا از جملـه قـرآن » کلمـه« نکهیا گریاست. د هیمشمول آ زیازدواج شخص الل ن

است؛ ماننـد کـاربرد آن دربـاره  ینیو تکو یخارج یامر یگاه به معنا −که اشاره شد چنان−
و از  ینیدرباره موجودات تکو اتیدر روا» الکلمات التامات«کاربرد  ای یسیحضرت ع

 تیـروا نیااست. در  عیشا یکاربرد نیمنظر همه مخلوقات کلمه خداوند هستند و ا نیهم
اعـم از  شـود؛ یباشد که عقد با آن واقـع مـ یموجود» کلمه«مقصود از  رود یاحتمال م زین

  مطرح کرده است. زین یزنجان یریشب الله تیاست که آ یدو اشکال نیفعل. ا ایلفظ 
 بـه شـود یمـ خاطرنشـان ،یعجل دیبر تیبه استدالل به روا ادشدهیدو اشکال  بر افزون

ابـراز آن بـا  تیـخـاص الزم باشـد، عـدم کفا غهیص یحت ای غهیفرض که در عقد ازدواج ص
مـوردنظر در عقـد از » کلمـه«نوشـتن سـخن،  گـریخاص است. بـه د لیدل ازمندینوشتن ن
آن با تلفظ بـا مخـارج حـروف  یادا قیبلکه از مصاد ؛ستین یفعل و عمل معاطات قیمصاد

 عیشـا یو نوشتن امر یاعم از تلفظ زبان ییدر معنا» لفظ«که کاربرد  ستین یدیاست و ترد
اسـت و  عیدر هـر دو قسـم شـا زیـن» کلمـه«که کـاربرد  چنان ؛یاست و نه مجاز یقیو حق
آن اسـت.  یدر صـورت زبـان نیمتعـ تیـروا نیدر ا ادشدهی ریگفت مقصود از تعب توان ینم

 اللـه تیاز آنهاسـت کـه بـرخالف آ یبرخـ ایاشکاالت  نیبا توجه به هم یمحقق نراق ظاهراً 
فعـل دانسـته اسـت  تیـاعتبـار لفـظ و عـدم کفا دأییرا تنها در حد ت »دیبر« تیروا ،ییخو
  ).٨۴، ص١۶ج ق،١۴١۵ ،ی(نراق
اسـت کـه  یگونـاگون اتیفیک ،یبلکه شاهد بر عدم لزوم تلفظ زبان دؤیم گر،ید یسو از
ابـراز  آنهـا موضـوِع  انیمشترک م ۀوقوع ازدواج نقل شده و نقط یچگونگ انیدر ب اتیدر روا
 زیـن اتیـروا نیـو از ا اسـتعقـد  نیقصـد ازدواج در طـرف ۀدهند است کـه نشـان یا گفته
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با نوشـتن  تواند یم دیآ یبه زبان م و ابراز آنچه نوعاً  دیآ یبه دست نم» گفته« یبرا یتیخصوص
 نیـا زینکته قابل توجه ن کی. ردیگ یکه در شخص الل با اشاره صورت م چنان رد؛یصورت گ

 اسـت موقـت ازدواج به مربوط همه عقد، یانشا تیفیموجود درباره ک یها است که پرسش
 یفقه مذاهب نظر براساس مردم بیشتر و نداشته رواج یاسالم روز آن جامعه در کم دست که

 دندیپرس یم آن درباره بودند، تیاقل در که ائمه اصحاب و دانستند یم نامشروع را آن خود
 یچگـونگ دربـاره اتیـروا در کـه یعرفـ کردند؛ یم بسنده یجار عرف به مئدا ازدواج در و

(نک:  است شده بسنده ییعقال و یعرف امر همان به ایگو و نشده گفته یسخن آن عقد یانشا
 ).٨٩−٨۵، ص١۶ج ،همان
  
  استصحاب و اجماع) ب
اجمـاع و  لیـبـه دو دل ی،ریشـب اللـه تیو آ یفقهـا، ماننـد محقـق نراقـ یحـال، برخـ نیبا ا

فعـل از جملـه  تیـو اصالة الفساد بر لزوم لفظ و تلفظ و عدم کفا تیاستصحاب عدم زوج
 یحتـ ایـ غهیاگر هم بتواند لـزوم صـ لیدو دل نیا رسد یبه نظر م یاند؛ ول نوشتن استناد کرده

 غهیبـه صـ یامر اعـم از لـزوم تلفـظ زبـان نیاما ا ؛را در عقد ازدواج ثابت کند یالفاظ خاص
 از یا مسـئله نیچنـ نکـهیا فـرض بـا و آن اعتبـار اصـل رشیاجماع با فرض پـذ رایز ؛است
 یزبـان تلفظ لزوم اجماع موضوع از مقصود که ستین معلوم اما باشد، معتبر اجماع قیمصاد
 نیچنـ اعتبـار اصـل نکـهیا بـر افـزون باشد؟ آن یکتب وجود با چند هر غه،یص لزوم ای است

  .است مخدوش باشد، اجماع صاحبان لیدل توانسته یم که یا ادله کنار در یاجماعات
 یچگـونگ در امـا ؛اسـت آورده ازدواج در را یا ژهیـو احکام گرچه شارع گر،ید یسو از
 پرسـش آن دربـاره زیـن اصـحاب واسـت  نکـرده مطـرح را یخاصـ تعبـد و شکل آن یانشا
 انیـجر یبـرا ییجـا آن وجـود بـا و دارد بـاره نیا در عقال یبنا دأییت از نشان نیا و اند نکرده

  .ستین فساد اصل و استصحاب
از آنـان تـوان نوشـتن نداشـتند و  یاریبسـ ایـنوع افراد  نکهیا لیگرچه به دل گر،ید انیبه ب

 یتلفـظ زبـان قیانشا از طر ،سهولت امر، آنچه در جامعه آن روز متعارف بود لیبه دل ژهیو به
ماننـد  یگـریاما با توجه به فرض وقوع آن از طرق د ؛شد یم انیمختلف ب یرهایبود که با تعب

 گـرید یها راه ایپرسش بوده است که آ نیا یجا گر،یها و جوامع د نوشتن، هرچند در فرهنگ
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نوشتن که به آن اشـاره  قیطالق از طر جادینه؟ مانند پرسش از ا ایاست  حیعقد صح یانشا
 گرید یها راه تیاز وضوح حکم و عدم کفا یناش ای دنینپرس نیشد و در ادامه خواهد آمد. ا

 ؛یا در هـر جامعـه یـیعقال یهـا روش دأییـوضـوح ت ایـبوده اسـت  یدر تلفظ زبان نیو تع
گفتـار  ریـغ تیبه آن دارد. فرض وضوح عدم کفااشاره » فان لکل قوم نکاحا« تیکه روا چنان
بـس  یامـر سـت،یدر دست ن ییهرچند به صورت ابتدا ،درباره آن یتیروا چیکه ه یدر حال

 فرض دوم است که فهم و ارتکاز اصـحاب ائمـه ،رسد یم یاست و آنچه به نظر قو دیبع
آن داشـته  شیکـه بـه سـهولت در ازدواج و افـزا یبا اهتمـام ژهیو بوده است که شارع، به نیا

 ؛واگذاشته است یا نکرده و آن را به عرف هر جامعه یانشا دخالت جادیا یاست، در چگونگ
اند که گرچه اصل آن در  خود را معطوف به ازدواج موقت کرده یها رو اصحاب پرسش نیاز ا

 زیـر صـدر اسـالم ن) و د۵٣۶، ص۵ج ،١٩٧٨ ،یوجود داشته اسـت (علـ زین یدوره جاهل
 یآن از سـو میاما با توجه بـه تحـر ؛بر آن داللت دارد زیننساء  ٢۴ فهیشر هیوجود داشته و آ

 یآن روز امر یاسالم ۀدر جامع گر،ید یمذاهب فقه انینظر در م نیدوم و گسترش ا ۀفیخل
 تیـامضا و ارتکاز متشرعه درباره آن، در استناد در وقت شک کفا نینبوده است و هم عیشا
نوشـتن الزم  تیـکفا یبـرا یریشـب اللـه تیکـه در سـخن آ یلفظ» اطالق«و وجود  کند یم

 ندارد. تیشمرده شده است، موضوع
  

  تیکفا بر ییروا لیدل. ٢
بیـان  ادشدهیاجماع و اصل  به استدالل نقد در که یانیب به عرف و عقال ۀریس ریتقر بر افزون
اقوام مختلـف را  یها ، همه ازدواج»لکل قوم نکاح« ریکه با تعب یاتیروا رسد یبه نظر م ،شد

 نیـتنها در ا و نـه ردیـمورد توجه قـرار گ ت،یکفا بر استدالل در تواند یمعتبر شمرده است، م
عـام و قابـل  یلـیعنوان دل بـه تیـمانند اعتبـار عرب ،مورد بحث طیشرا ردیگبلکه در ، بحث

از آنهـا از  یکه برخـ اتیروا نیاستناد در برابر استصحاب و اصالة الفساد منظور گردد. در ا
ازدواج بـا  یحتـ ،مختلـف انیاقوام و اد یها معتبر است، بر اعتبار تمام ازدواج ،ینگاه سند

کید شده است و عموم   ،یراست بر انواع و اقسـام گفتـا یدأییاز جمله ت» کّل قوم«محارم تأ
انـواع  دأییـت یگفـت تنهـا بـرا تـوان یکـه مـ عقـد ازدواج؛ چنان یانشـا یو کردار ینوشتار
اقـوام مختلـف  انیـمختلـف ازدواج در م یها وهیبلکه شـ ؛ستیمسلمانان نریغ یها ازدواج



 

  

٢٩ 

ت
فای
ک

 
ی
شا
ان

 
ی
ار
شت
نو

 
 در

ود
عق

 و 
ت
عا
قا
ای

 
س

اء 
ضی

ید
ی
سو
مو

 

کـه شـارع حـرام و نادرسـت  یمگر آن مـوارد رد؛یگ یدربرم زیعرب را نریمسلمان عرب و غ
  .میازدواج ندار ینوشتار یانشا یبر نادرست یلیشمرده است و ما دل

 آورده صـادق امام از نقـل بـه کـه اسـت ریبصـ یاب موثق تیروا جمله از اتیروا نیا
 هـر: افـزود و فرمـود ینهـ شود، داده یحرامزادگ نسبت زانیکن به نکهیا از رامبیپ ،است
 بـاز کـه یگـرید موثـق تیروا در). ۴٧٢، ص٧ج ق،١۴٠٧ ،ی(طوس دارند یازدواج یقوم

 شناسند یبازم زنا از را ازدواج که یقوم هر که است آمده کرده نقل صادق امام از ریابوبص
 تی). در روا۴٧۵، ص٧ج ،است (همان حی) ازدواج آنان صحگذارند یآن دو فرق م انی(و م
 نیچنـ یبود آمده است که وقتـ که همواره همراه امام صادق یاز کسان یکیدرباره  گر،ید

عذر آورد که مادر  یکرد و وقت سرزنشخود داد، حضرت او را به شدت  ۀرا به مادر برد ینسبت
و در −دارد  یخـود ازدواجـ یبـرا یکه هر امتـ یا ندانسته ایاست، فرمود: آ» مشرک«آن برده 
دارند که بـا آن خـود را از زنـا  یخود ازدواج یبرا یآمده که هر امت تیروا نیاز ا یگرینقل د
نشـد  دهیـد گاه بـا امـام چیه گری؟! و سپس آن شخص را از خود راند و د−کنند یحفظ م

از  یکـی یآمـده اسـت کـه وقتـ یگریمعتبر د تی). در روا٣٢۴، ص٢ج ق،١۴٢٩ ،ینی(کل
 یاز افـراد نسـبت زنـا داد، حضـرت نگـاه یکـیبه مادر  صادق اصحاب در حضور امام

اسـت و مـادرش  »یمجوسـ«به او کرد و شخص عذر آورد که مادر آن شـخص   نانهیخشمگ
 ،! (همانرود؟ یآنان ازدواج به شمار نم نیکار در د نیا ایخواهر اوست! اما حضرت فرمود: آ

آمده و حضرت پاسخ داده است که  زین یگرید تیدر روا هیقض نی). مشابه هم٢۴٠، ص٧ج
 البتـه ؛)۵٧۴، ص۵ج ،(همـان شـود یم شمرده ازدواج آنان نید در خواهر ای مادرازدواج با 

  .است نخست اتیروا مفاد دؤیم و دارد داللت صحت اصل بر تنها تیروا دو نیا
 اشـتراط عدم و اشتراط بحث در یخوانسار داحمدیس الله تیآ که است اساس نیهم بر
 ردیگـ وضع مانند ،مئدا ازدواج وضع که است کرده خاطرنشان ازدواج عقد غهیص در تیعرب

 نداشـته بـاز آن از شـارع و باشد متعارف آنچه رو نیا از و است مردم انیم متعارف معامالت
 نگـاه از آنهـا اعتبـار احتمـال کـه یودیـق اسـاس نیا بر و شود یم آن صحت به حکم باشد،
 حـال، نیا با. شمرد معتبر زین شرع نگاه از دیبا باشد، معتبر عرف نگاه از اگر رود، یم یشرع

 و اسـت دهیـد اشکال یجا ادله اطالق وجود با زین متعارف امر نیهم تیرعا لزوم در شانیا
 دارد وجود شرط نیا ینف امکان نبود، اجماع ۀشبه اگر زین عقد غهیص خواندن یعرب لزوم در



 

 
 

٣٠ 

 داشـته را اسـتثنا موارد جز به ها، ازدواج همه دأییت بر یبنا »نکاح قوم لکل« براساس شارع و
 انـد کرده یمـ انشـا خود مختلف یها زبان با را خود ازدواج عقد ها عرب ریغ نکهیا با است؛

 کنـار در تواند یم زین اتیروا نیا نکهیا جهینت). ١٢۴−١٢٣، ص۴ج ق،١۴٠۵ ،ی(خوانسار
 .کند ثابت غه،یص لزوم فرض با را ازدواج عقد غهیص ینوشتار یانشا عقال ۀریس ریتقر

  
  طالق در ینوشتار یانشا. دوم

 ،١۴٠٩ ،یعـامل حر(نک:  شده وارد که یچند اتیطالق با توجه به ظاهر روا یدرباره انشا
وجـود  زیـکه اجماع ن چنان غه،یص اصل گفت توان یم نخست نگاه در)، ۴٣−۴١، ص٢٢ج

کـه بـر شـخص  سـتین دیـ) واجب است و بع٣٠٢−٣٠١ص ق،١۴١۵ ،یمرتضدیدارد (س
 تیـکـه در روا چنان ب،یـاما دربـاره شـخص غا ؛را بر زبان آورد غهیحاضر واجب باشد ص

کـه در  است؛ چنان حیاند، وقوع آن با نوشتن صح گفته زیفقها ن یآمده و برخ یثمالۀ ابوحمز
 حیصـح تیـروا اسـتناد بـه یطوس خیاست. ش حیبا نوشتن صح ایبا اشاره  زیشخص الل ن

 انیب نیا به است؛ دانسته یکاف زوج بتیغ فرض در را طالق یاجرا و نوشتن یثمال ۀابوحمز
 واقع طالق است، »طالق« همسرش فالن که نوشت خود خط با و بود سفر در شوهر اگر که
 واقـع طـالق شـده داده طالق که سدیبنو او همسر به که دیبگو یگرید به اگر یول شود؛ یم
 سـد،یبنو او یبرا را آن خبر دیبگو یگرید به و بدهد طالق را زن خودش اگر البته شود؛ ینم

  ).۵١١ص ق،١۴٠٠ ،ی(طوس شود یم واقع گفته آن با طالق
گفـت بـه فـالن  یکه بـه کسـ دیپرس یمرد ۀدربار یواست که  آمده ابوحمزه تیروا در

طـالق و عتـق  نیـا ایـآ سد؛یاو را بنو یاش آزاد به فالن برده ای سدیهمسرش طالق او را بنو
 سدیبه دست خود بنو ای دیتا با زبانش بگو ستین یاست؟ حضرت پاسخ داد: طالق و عتق

عده) با محاسبه روزهـا و بـا  یکار با (از نظر نگهدار نیعتق داشته باشد و ا ایو قصد طالق 
ال یکـون «باشـد:  بیـاش غا است که) او از خانواده ییخواهد بود و (در جا ١حضور شاهد

الطالق او العتق و یکـون ذلـک  طالق و ال عتقا حتی ینطق به لسانه او یخطه بیده و هو یرید
                                                           

 منـابع در ولـی اسـت؛ آمـده حـدیثی منبـع سه هر در که است »دال« با »الشهود و باالهلة« تعبیر براساس معنا این. ١
 و باالهلـة« گفتـه مجلسـی محمـدتقی کـه گونـه آن ،االحکام تهذیب و کافی های نسخه برخی نیز و فقهی متعدد
 است غائب طالق در عده داشتن نگه چگونگی درباره روایی منابع در رایج تعبیر که است آمده »راء« با »الشهور

 بـر مبتنـی گرفتن شاهد لزوم و رسد می نظر به تر درست) ۵٨، ص٩ج ق،١۴٠۶ اول، مجلسی( وی نظر رغم به این و
 .است دیگر روشن ادله
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؛ ۶۴، ص۶ج ق،١۴٢٩ ،ینـی(کل» منه باالهلة و الشهود (الشهور؟) و یکون غائبا عـن اهلـه
 گــرید یفقهــا ی). برخــ٣٨، ص٨ج ق،١۴٠٧ ،ی؛ طوســ۵٠٣، ص٣ج ق،١۴١٣صــدوق، 
 خیاز شـ زی) ن٧٢−٧١، ص٩ج ق،١۴١٣( یثان دی) و شه٣٢٣ص ق،١۴٠٨حمزه ( مانند ابن

و طـالق را هرچنـد در فـرض  رفتهیسخن را نپذ نیا یمحقق حل یاند؛ ول کرده یرویپ یطوس
دانسته  یاز نطق، همانند اشاره کاف یلفظ شمرده است و تنها در صورت ناتوان ازمندین بت،یغ

 ). ۴٣٠، ص٢ج ق،١۴١٢ ،یخدشه کرده است (حل ادشدهی تیروا تیو در حج
  

  تیکفا عدم ادله. ١
 یاجماع و نف ،یافزون بر اصل عمل طالق، یاجرا در ینوشتار یانشا اعتبار عدم اثبات یبرا

 زیـن یچنـد اتیـرواخالف، علم به عدم وقوع و اختصاص واژه طالق به الفاظ خـاص، بـه 
  استناد شده است:

 تیـروا ماننـد اسـت؛ کـرده محـدود مخصـوص گفته در را طالق یاجرا که یاتیروا .١
انـِت «او یقـول لهـا » اعتـّدی«یقول لها الطالق ان : صادق امام از یحلب حیصح
  ؛)۶٩، ص۶ج ق،١۴٢٩ ،ینی(کل »طالق

 و اسـت شـمرده »کـالم« بـا را لیـتحل و میتحر که  آن مانند و حجاج بن خالد تیروا .٢
  ؛شد بازگو شتریپ
سند به صورت مضمر نقل  کیزراره که دو سند دارد؛ در  تیروا یکی ؛خاص اتیروا .٣

 صـادق از امـام گـری) و در نقـل د۴۵٣، ص٧ق، ج١۴٠٧ ،یشده اسـت (طوسـ
است و بنـابر نقـل دوم  حیبنابر نقل نخست صح تیروا نی). ا٢۴٨، ص٨ج ،(همان

آمده است که زراره از حضرت  تیروا نیمعتبر است. در ا ای حیصح یبرخبه نظر  زین
برده خـود را  یآزاد ایکه در نامه به همسر خود طالق او را نوشته  دهیپرس یدرباره مرد

تـا بـه زبـان آورد؛  ستین یزیچ«فرمود:  است، امام اوردهینوشته و بر زبان خود ن
از زراره  حیصـح یتـیروا یگـری). د۴۵٣، ص٧ج همان،» (لیس بشیء حتی ینطق به

اش  برده یآزاد ایکه طالق همسرش  دیپرس یدرباره مرد باقر از امام یاست که وقت
 نیـا«اما پس از آن نظرش عوض شد و آن را پاک کرد، حضرت پاسخ داد:  ؛را نوشت



 

 
 

٣٢ 

لیس ذلک بطالق و ال عتاق حتی یـتکّلم تا به زبان آورد؛  ستیکار، طالق دادن و آزاد کردن ن
 ). ٣٨، ص٨ج؛ ۶۴، ص۶ج ،(همان» به

 بیحاضر و غا انیم یادله را برشمرده با استناد به اطالق آنها فرق نیکه ا جواهر صاحب
حاضر و غائب در تمـام  انیرا عدم فرق م نیعناو نیدر ا تیقاعده سبب یبلکه مقتضا ده،یند

گفتن است، از نظـر  سخنکه ناتوان از  یشمرده است؛ البته حساب شخص قاعاتیعقود و ا
 تیـرا کـه بـه اسـتناد روا ی،طوسـ خیمانند شـ ،فقها یسخن برخ ینص و فتوا جداست. و

اند، رد کـرده  شـخص غائـب درسـت شـمرده یطالق را برا یارنوشت یانشا یابوحمزه ثمال
در برابر آن ادله  یستادگیتاب ا یابوحمزه از جهات چند تیاست که روا نیا یو انیاست. ب

طالق را هماننـد  ینوشتار یسنت که انشا اهل یمفاد آن با نظر فقها نکهیرا ندارد؛ از جمله ا
مفـاد آن  نکهیا گریاست. د یابراز امور درون یبرا یاند که ابزار آن معتبر شمرده ییکنا یانشا

. از سـتین شیبـدون تشـو تیـروا لیو ذ ستیمباشرت در نگارش شرط ن رایشذوذ دارد؛ ز
را اشـاره بـه فـرض » او«کلمـه  ایبار کرد  »هیتق«بر  ایکنار گذاشت  دیرا با تیروا نیرو ا نیا

تنها سـخن  اساس صاحب جـواهر نـه نیداد. بر ا گرید یها احتمال ایاز تلفظ شمرد  یناتوان
بلکـه آن  ،رفتهیسفر و حضر را نپذ انیم یگذار و فرق تیروا نیمفاد ا رشیدر پذ یثان دیشه

اتفاق افتـاده  زین یگریشمرده است که در موارد د یرا برخاسته از اختالل در روش اجتهاد و
 ).۶٣−۶٢، ص٣٢ج ق،١۴٠۴ ،یاست (نجف

  
  تیکفا عدم ادله یابیارز . ٢

کید صاحب جواهر بر آن و به به ادشدهی ادله  دیشـه یاجتهاد وهیدر ش یرغم خدشه و رغم تأ
  :رایز ست؛ین یمورد نظر کاف یاثبات مدعا یبرا ،یثان

  ؛است ناتمام گذشت، نخست بخش در که انیب همان به اجماع زین و اصل به استدالل .١
  ؛است آن شبه ای مطلوب به مصادره زین سوم استدالل .٢
 نیا رایز ست؛ین یکاف زیچهارم ن لیطالق در دل یاجرا یچگونگ اتیبه روا استدالل .٣
 ریـخاص در طالق داللت کند، اما تعب غهیص ای غهیاست که بر لزوم ص آنباال  دست اتیروا
را » گفـتن«و » قـول« تیخصوصـ ۀدهند نشـان »قـولی د؛یـبگو«مرد به همسر خـود  نکهیا
و  غهیبه اصـل صـ تیروا نیدر ا تیغلبه باشد و عنا ایاز باب مثال  تواند یم رایز رساند؛ ینم
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کـه  ) نـدارد؛ چنانینوشـتار ی(انشـا غهیبا نوشتن ص یرو منافات نیاز ا ونوع آن است 
گفتـه شـود. اسـتدالل بـه  لیوک یاز سو تواند یو م ستیشرط ن زیمباشرت در گفتن ن

 یانصـار خیشـ سـخن اسـتناد به جمله زا شتر،یکه پ چنان ز،یحجاج ن خالدبن تیروا
  ؛ناتمام است ،بیان شد

کـه از نظـر  یثمـال ۀابوحمز تیبه روا یثان دینقد تند صاحب جواهر بر استدالل شه .۴
 دیگـرو  دیـمق تیـروا نیا انیم یوقت رایز ست؛یاست، وارد ن معتبر یتیروا زین یسند
آن بـا  یامکان جمع وجود دارد، صرف همسـان یمطلق از نظر صناعت اصول تیروا

 رایـنـدارد؛ ز شیتشـو زیـن تیـروا لیـذ ؛سـتین هیحمل بر تق لیعامه دل ینظر فقها
 ست،یامکان وکالت دادن ن ینوشتار یکه در نگارش انشا ستین نیمقصود ا داستیپ

هماننـد  »دهیـب خطـهی«مثـال اسـت و  ایخود از باب غلبه » نوشتن با خط«بلکه ذکر 
 ینفـ نیقابل وکالت است؛ بنابرا داستیاست که پ تیروا نیدر هم» به لسانه نطقی«

 یگـریبـه دسـت د ایبه جنبه کتابت به دست خود شوهر  ظاهراً  نخست حضرت
اعتبار مطلـق و  ینف ایناظر به مقام اثبات وقوع طالق  تواند یبلکه م شود، یمربوط نم

دربـاره  جـواهر صاحبدر سخن  ادشدهی هاتیبه توج یازیکه ن مانند آن باشد؛ چنان
  ؛ستین زین» او«
دو  رد،یـقرار گ ینوشتار یمورد توجه مخالفان اعتبار انشا تواند یبحث م نیآنچه در ا .۵

 ۀغینوشتن صـ تیعدم کفا تیدو روا نیا ییاز زراره است. ظاهر ابتدا ادشدهی تیروا
اول بـه  تیـدر روا رایـمل در استدالل وجود دارد؛ زأت یجا ،حال نیطالق است. با ا

اثبـات آن از  ایـاسـت  ینوشـتار یانشـا یکه شبهه درباره درست ستیمعلوم ن یدرست
طـالق کـه در نامـه بـه  نیـعدم اعتبار ا رود یاحتمال م ،سخن گرینوشته؟ به د قیطر

در مقام اثبات و تحقق آن باشد و نه عدم صحت آن  دیاز ترد یهمسر نوشته شده، ناش
مالـک  ایشوهر  یاز سو یا است که نامه نیرو صورت مسئله ا نیبا علم به وقوع. از ا

اصـل  یبـرده سـخن گفتـه شـده، ولـ یآزاد ایشده که در آن از طالق همسر  افتیدر
 تنخسـ بخش در که یحلعالمه  ریبه تعب و ستیچ ستینگارش و جهت آن معلوم ن

 نوشـته یمقتضـا بـه تـوان ینم طبعاً  وباشد » عبث« یامر است ممکن م،یآورد مقاله
امر با صحت طالق در فرض علم بـه قصـد و عبـث نبـودن آنکـه در  نیو ا کرد عمل

  .ندارد یمنافاتدر بخش نخست آمد،  زین یعامل دجوادیسخن س
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 کـرده، خاطرنشـان یثـان دیشه که گونه همان ز،ین زراره دوم تیروا در طالق تحقق عدم
گاه عدم ای نوشتن در قصد فقدان لیدل به تواند یم  زیـن احتمال نیا البته؛ باشد او قصد از یآ
 ابوحمزه تیروا به توجه با صورت نیا در و است شخص حضور فرض به مربوط که رود یم

، ٩ج ق،١۴١٣ ،یثـان دی(شـه باشد یگفتار یانشا با دیبا حاضر شخص طالق تنها ی،ثمال
 غهیصـ آوردن زبـان بـر نکـهیا با وجـود که است نیا قصد عدم شاهد بلکه و دؤیم). ٧٨ص

 آن یانشـا یپ درشخص  که است چگونه است، تر آسان آنان دنیشن و شهود برابر در طالق
  است؟ برآمده نوشتن راه از

 لیـدل تواند یخود نم یاعتبار سند با وجود زین تیدو روا نیاز ا کی چیه اساس، نیا بر
عمومات و اطالقات موجود در  دییو تق صیدر طالق و تخص یگفتار یبر لزوم انشا یروشن

دو  نیا یظاهر اّول زیموجود و ن یحال، با توجه به فتاوا نیباشد؛ با ا ییبخش معامالت عقال
طـالق بـه زبـان آورده شـود و بـه نوشـتن آن بسـنده  ۀغیکه ص کند یاقتضا م اطیاحت ت،یروا

 رایباشد؛ ز اطیمخالف احت یامر تواند یخود م اطیاحت نیاست که ا نیمشکل ا ینگردد؛ ول
 زیطالق با نوشتن ادا شده باشد، بار نکردن آثار طالق بر آن ن غهیص لیکه به هر دل یدر فرض

آن وجـود نداشـته  یگفتـار یانشا دیکه امکان تجد ییامر در جا نیاست و ا اطیخالف احت
از دیـدگاه . به هـر حـال کند یم یجد ۀ، موضوع را دچار شبهباشد، مانند فرض مرگ شوهر

و معتبـر اسـت و در فـرض  حیدر فرض عدم حضـور شـوهر صـح ینوشتار یانشا نگارنده
 .ستین دیبع یصحت آن امر زیحضور ن

  
  گیری نتیجه

و  گرفتـه قـرار شارع دأییت مورد ییو روش عقال یاجتماع ازین کیعنوان  در معامالت به انشا
عنوان  بـه ینوشـتار یدر نگاه عقـال انشـا دیترد یاست و ب ییو عقال یعرف یامر زیابزار آن ن

معتبر بـوده و  یامر یدر روزگار کنون ژهیو از گذشته و به قاعیدر عقد و ا تیاز اقسام سبب یکی
بـه زبـان آورده  دینشان دهد با غهیکه با فرض لزوم ص ژهیو یلیدل زیهست. در عقد ازدواج ن

کـه مسـتند اعتبـار تلفـظ  اتیـروا یرغم وجود برخـ به زی. در طالق نستیشود، در دست ن
در صـحت  دیترد یجا بیخاص معتبر در خصوص شخص غا لیبا وجود دل ،شمرده شده

با توجه به عموم و اطالق ادله و فقـدان  زیکه در فرض حضور ن چنان ست؛ین ینوشتار یانشا
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آن،  یاز اجـرا شیهرچنـد پـ سـت؛ین دیـآنها صـحت آن بع دییو تق صیبر تخص یکاف لیدل
 است. اطیگرفتن آن خالف احت دهیاست و پس از آن ناد اطیخالف احت
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  منابع

  

 ریـلتحر یالحـاو السـرائر )،ق١۴١٠( احمـد بـن منصـور بـن محمـد ،یحل س،یادر ابن .١
 .اسالمی انتشارات دفتر: قم ج،٣ ،الفتاوی

قـم:  ،یلهالفضـ یـلإلـی ن یلةالوسـ، )ق١۴٠٨( حمـزه بن علی حمزه، طوسی، محمدبن ابن .٢
 مرعشی نجفی. الله یتکتابخانه آ

  .قم: اسماعیلیان ج،٣ سبحانی، جعفر تقریر ،االصول تهذیب )،ق١٣٨٢خمینی ( امام  .٣
و نشر آثـار  یمقم: مؤسسه تنظ ج، ۵، عیالب )،ق ١۴٢١الله ( یدروحس ی،موسو ینی،خم  امام .۴

  .ینیخم امام
 جهـانی کنگـره: قـم ج،۶ ،المکاسـب کتـاب ،)ق١۴١۵( نیمحمدام  بن  مرتضی انصاری، .۵

 .انصاری اعظم خیش بزرگداشت
 بزرگداشـت جهـانی کنگره: قم ،النکاح کتاب ،)ق١۴١۵( نیمحمدام بن یمرتض ،یانصار .۶
 .انصاری اعظم خیش
 .تیالب آل مؤسسه: قم ج،٣٠ ،عهیالش وسائل ،)ق١۴٠٩( حسن بن محمد عاملی، حر .٧
، مسـائل الحـالل و الحـرام یشرائع اإلسالم فـ، )ق١۴٠٨( حسن بن  محقق، جعفر حّلی، .٨

 دوم. یلیان،قم: مؤسسه اسماع ج،۴
  .اسالمی انتشارات دفتر: قم ج،٣ ،یةنکت النها، )ق١۴١٢( حسن بن حّلی، محقق، جعفر .٩
 و میتنظـ سسـهؤم: تهـران ج،۶ ،االصـول یف راتیتحر ،)ق١۴١٨ی (دمصطفیس ،ینیخم .١٠

 .ینیخم  امام آثار نشر
، شـرح مختصـر النـافع یجامع المدارک فـ ق)،١۴٠۵یوسف ( بن  یداحمدخوانساری، س .١١
 ق.١۴٠۵، یلیانقم: مؤسسه اسماع ج،٧
 یمحمــدعل: ریــتقر ج،٧ ،ةالفقاهــ مصــباح ، )تــا یبــ( دابوالقاســمیس ،یموســو ی،یخــو .١٢

 .نا یب :جا یب ،یدیتوح
قـم: مؤسسـة  ج،٣٣ ،یاإلمام الخوئموسوعة  )،ق١۴١٨یدابوالقاسم (س ی،موسو یی،خو .١٣

 .یآثار اإلمام الخوئ یاءاح
: تهـران انپور،یآر نیرحسیام ترجمه )،باستان ونانی( تمدن خیتار ،)١٣۶۵( لیو دورانت، .١۴

  .یاسالم انقالب آموزش و انتشارات سازمان
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: تهـران ،یطـاهر ابوالقاسـم ترجمـه )،مانیا(عصر  تمدن خیتار ،)١٣۶٧( لیو دورانت، .١۵
 .یاسالم انقالب آموزش و انتشارات سازمان

 .پرداز رای پژوهشی مؤسسه: قم ج،٢۵ ،نکاح کتاب ،)ق١۴١٩( رییشب دموسییزنجانی، س .١۶
سسـه امـام ؤ، قـم: مالغـراء ةیاالسـالم عةیالشـر ینظام النکـاح فـ، )١٣٧۵( جعفر ،یسبحان .١٧

 . صادق
 .دیمف کتابفروشی: قم ج،٢ ،الفوائد و القواعد مکی، بن محمد ،)تا یب( عاملی اول، دیشه .١٨
 شـرائع حیتنقـ إلـی األفهـام مسـالک ،)ق١۴١٣( علـی  بن  نیالد نیز عاملی، ثانی، دیشه .١٩

 .هیاإلسالم المعارف مؤسسة: قم ج،١۵ ،اإلسالم
 دمحمدیسـ قیـتحق ،هیالدمشـق اللمعـة شـرح یفـ ةیالبه الروضة ،)ق١۴١٠ی (ثان دیشه .٢٠

  .یداور: قم ج،١٠ کالنتر،
، قـم: دفتـر ٢چ ج،۴ ،یـهالفق یحضرهمن ال  )،ق١۴١٣یه (بابوعلی بن   صدوق، محّمد بن .٢١

 انتشارات اسالمی.
ی)، الوثقی العروة ،)ق١۴١٩( دمحمدکاظمیس زدی،ی ییطباطبا .٢٢  دفتـر: قـم ج،۵ (المحشّٰ

 .اسالمی انتشارات
 یة،تهـران: دارالکتـب اإلسـالم ج،١٠، األحکـام بیتهذ ، )ق ١۴٠٧( حسن بن  طوسی، محمد .٢٣

 چهارم.
 الکتـاب  دار: روتیـب ،الفتـاوی و الفقـه مجرد یف ةیالنها )،ق ١۴٠٠( حسن  بن محمدطوسی،  .٢۴

 .یالعرب
 دفتـر: قم ،العالّمه قواعد شرح یف الکرامة مفتاح ،)ق١۴١٩( محمد  بن دجوادیعاملی، س .٢۵

 .اسالمی انتشارات
  .تیالب آل مؤسسه: قم ،الفقهاء تذکرة ،)ق١۴١۴( اسدی وسفی بن  حسن حّلی، عالمه .٢۶
 و الحـالل معرفـة یفـ األحکـام قواعـد ،)ق١۴١٣( اسدی وسفی بن حسن حّلی، عالمه .٢٧

  .اسالمی انتشارات دفتر: قم ج،٣ ،الحرام
 دارالعلـم: روتیـبج، ١٠ ،االسالم قبل العرب خیتار یف المفّصل ،)م١٩٧٨( جواد ،یعل .٢٨

 .دوم النهضه، مکتبة: بغداد ن،ییللمال
ج، ١٣ ، شرح القواعـد یجامع المقاصد ف )،ق ١۴١۴(  ینحس  بن  علی ی،کرکی، محقق ثان .٢٩

  .یتالب قم: مؤسسه آل
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  .ثیدارالحد: قمج، ١۵ ،یالکاف ،)ق١۴٢٩( عقوبی بن محمد نی،یکل .٣٠
 ،هیـالفق حضـرهی ال مـن شـرح یفـ نیالمتقـ روضة ،)ق١۴٠۶ی (محمدتق اول، یمجلس .٣١

 .کوشانپور: قم همکاران، و یکرمان یموسو نیدحسیس قیتحق، ٢چج، ١۴
 مرکـز: تهـرانج، ١۴ ،میالکـر القـرآن کلمـات یف قیالتحق، )ق١۴٠٢( مصطفوی حسن .٣٢

 .النشر و للترجمة الکتاب
 اءیج، دار إح۴٣ ،شرح شرائع اإلسالم یجواهر الکالم ف ق)،١۴٠۴( حسن نجفی، محمد .٣٣

 ی. العرب التراث
ــ عةیمســتند الشــ )،ق ١۴١۵( احمــد ، نراقــی .٣۴ ج، قــم: مؤسســه ١٩ ،عةیالشــر أحکــام یف
 .تیالب آل
 

  

  


