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تأثیرات ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی در دو باب
بررسی موردی پرداخت مسأله «نشوز» در دو باب نفقه و نشوز
سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

*

چکیده
از جمله مسائل مطرح پیرامون رویکرد فقهای متقدم که منجر به بروز پارهای مشککت
و ابهاما

در احکام فقهی شده است ،مطرحشدن مسائل و فروع مربوط به یک مبحک

بکه

طور همزمان در دو موضع و باب مختلف فقهی است .یکی از کاملترین نمونکههکای ایکن
مسأله ،در خصوص مسأله «نشوز» پیش آمده است که در آثار اصحاب به صور
در دو موضع ،مورد بررسی قرار گرفته است؛ در مبح
بح

نفقه است و در مبح

پرداخته شده است .تفاو

مسقطا

مکوازی

نفقه که از جملکه فکروع

نشوز که در انتهای باب نکاح یا ابتکدای بکاب طکتب بکه آن
جهت نگاه به مسکأله و همننکین انفککا

ایکن دو مبحک

از

یکدیگر در معظم آثار اصحاب ،منجر به پیدایش تفاوتهایی در پرداخت بکه فکروع و ابعکاد
بعضی مسائل مطکرح در ایکن بحک

شکده اسکت .در ایکن بررسکی ،تفاوتهکایی ککه در

پرداختهای این دو باب به مسائل بح

نشوز وجود دارد هم در جانب «حکم» و هکم در

جانب «موضوع» ،مورد متحظه قرار میگیرد و تکت
اختتف و تحوال

مکیشکود ضکمن احصکام مواضکع

آن طی دورههای مختلف ،هم تصویری از نتکایج ایکن ناهمکاهنگی در

احکام مسأله و هم تقریری برای چرایی رخ دادن این اتفاب به دست داده شود.

واژگان كلیدی
نشوز ،نفقه ،تمکین ،فقه شیعه ،تاریخ فقه.
دریافت1395/11/27 :

تأیید1396/6/29 :

* فاضل و پژوهشگر حوزه علمیه قم.

درآمد

این پژوهش با مطالعه موردی پرداخت هزممتا مستلله نشتو در دو بتان نه ته و نشتو بته
بررسی مسلله پرداخ دوگانة یک موضوع در دو بان ف هی و آثار و تبعتا آ متیپتردا د در
بخش اول این نوشتار ابتدا در م دمهای به کلیا مسلله اشتار خواهتد شتد ایتن م دمته شتام
توضیحاتی اجزالی در مورد فضای کلی بحث خواهد بود و مستندا قرآنی و روایتی مستلله نیتم
در آ ذکر خواهند شد هزچنین شرحی اجزالی ا سیر تاریخی مسلله نشو در کتب ف هتی بیتا
میگردد سپس در بخش دوم به ت ریر مسلله پرداخ دوگانه پرداختته خواهتد شتد ت ریتر ایتن
وضعی با شرح چند موقعیتی که ایتن پرداخت دوگانته ختود را در آنهتا نشتا متیدهتد اناتام
خواهد گرف

در بخش سوم پیامدهای این وضعی و پرداخ دوگانته بررستی متیشتود در

این بخش دوگانگیهای پیش آمد ناشی ا این مستلله در بختشهتای مختلتب بحتث و اح تام
مختلب آ ذکر خواهند شد و در نهای در بخش آختر بته ونتوا نتیاتهگیتری مطالتب ذکتر
شد تصویری کلی ا تلثیر این اتهاقا بر وضعی این مسلله و فرضیهای در مورد چرایتی بترو
این وضعی و ت ریری برای رفتار اصحان در اتخاذ چنین روشی مطرح خواهد شد
مقدمه
.1کلیات

«نشو » به معنای کوتاهی و وصیا در ندگی ناشتویی بته صتور کلتی در آیتا و
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روایا به دو معنای متهاو استعزال شد اس

در اصطالح اول نشو بته معنتای نهتر و

برای توصیب موقعیتی به کار رفته که در آ ی تی ا رترفین در ستطحی ا دیگتری متنهتر
اس

که ررف م اب ناچار میشود ا ح وقش بگذرد تا او رتال نگیترد امتا در اصتطالح

دوم نشو به معنای وصیا و در خصوص کوتاهی ی ی ا ررفین ا ایهای ح تو دیگتری
و لوا م و تبعا این کوتاهی برای ررفین به کار رفته اس
این مسلله ی ی ا مهمترین مسائلی اس که هنگام بررسی مباحث این بتان بایتد بته آ
توجه داش

چه آن ه ودم ته یک میا ایتن دو در بختشهتایی ا مباحتث باوتث ایاتاد

تغییرا و ابهاماتی در ابعاد و اح ام مختلب مستلله شتد است

اگتر چته در ابتتدا بته ن تر

میرسد نشو به معنای نهر به بحثهای شت ا و خلت مربتو است

و نشتو مطترح در

مبحث نه ه باید تنها «نشو وصیا » باشد که منار به س و نه ه میشود امتا وجتود بعضتی
مباحث مشترک میا این دو ونوا و هزچنین ذکر بعضی ا مباحث مربو به نشو وصتیا
در مباحث «نشو نهر » باوث شد که برای رسید به تصتویری جتام ا مستلله بررستی
هر دو ونوا ضرور داشته باشد مانند مسلله مهم س و نه ه که بتا یتک تعبیتر ذیت هتر
دوی این وناوین ذکر میشود و ودم توجه به استعزال موا ی آ متیتوانتد مناتر بته بترو
مش التی در فهم مسلله گردد
مسلله نشو هزچنین با توجته بته مترد یتا

بتود مرت تب آ نیتم تبتدی بته دو قستم

میشود این ت سیمبندی که در هر دو اصطالح نشو مطرح میشود باوث ایاتاد اح تام و
حتی وناوین اساساً متهاوتی در مسلله میشود به نحوی که در کزتر جنبتهای ا مستلله ح تم
ی سانی برای

و مرد چه در جایگا شاکی و چه در جایگا مشت یونه دید میشود

در کنار وجود دو اصطالح و دو قسم در نشتو ایتن مستلله بته صتور هزممتا در دو
مبحث مامای نشو و نه ه در ف ه مورد بحث قرار گرفته اس

به رغم وحد موضوع متورد بحتث در ایتن دو

بان و اگر چه در بعضی ا آثار مبحث نشو در ضزن مبحث مس طا نه ته مطترح شتد
اما به ول

تهاو

اویة دید و م صود ا بحث پرداخ

مسلله در این دو مبحث تهاوتهتای

بنیادینی با ی دیگر دارد که در موارد متعددی منار به اختالف میا مستائ ذکتر شتد در
هر بان شد اس

این تهاوتها شام ورض وریضی ا مسائ

ا تعریب مهردا تا اح تام

و فتاوای مسلله میشود
برای داشتن تصویری دقیق ا نسب
مبحث ابتدا ضروری اس

میا اح ام و وناوین مطرح شد در هر یتک ا دو

که چگونگی سیر بحث در هر یک ا دو بان مورد اشار قترار

گیرد گمارشی اجزالی ا چگونگی ررح مسائ و ن شه مباحث هر یک ا این دو بتان بته
این صور خواهد بود:
با لحاظ دو متغیر

یا مرد بود فاوت نشتو و نیتم نشتو وصتیا یتا نهتر بتود آ

اصحان در بان نشو مسلله را در ضزن چهار ح تم بترای هتر یتک ا چهتار فترض ایتن
مسلله ذکر کرد اند در صور نشو وصیا

سلسلهای ا اقداما توسط مرد یا قاضتی
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ا هار تا س و نه ه اناام شد و در صور نشتو وصتیا مترد التمام او بته تز تین توستط
قاضی صور میگیرد هزچنین در صور نشو نهر
و در صور نشو نهر مرد

مسلله «رال خُل » پیش میآیتد

میتواند با داد امتیا هتایی او را ا رتال منصترف نزایتد

اما در بان نه ه  1بحث مربو بته م ست طا نه ته در فصت اول بتان نه ته کته بته نه ته ن تاح
میپردا د آمد اس و در آ فروع مربو به س و نه ه در ضزن مسائ غیب

وج نشتو

و ارتداد وجه اح ام وجه غیر مسلزا یا صغیر و وجه بیزار مطرح شد اس
 .2مستندات مسأله

مازووهای ا آیا و روایا به ونوا مستندا کلی برای مستلله نشتو در هتر چهتار
قسم آ و در هر دو موضعی که ا آ بحث کرد اند بته صتور مشتترک متورد استتهاد
قرار گرفتهاند با توجه به این ه اصحان آیا وارد در مسلله را در کنار روایا و بتا ن تر
به مضزو آنها تهسیر کرد اند مناسب به ن ر میرسد که ابتدا روایا مستلله کته یربنتای
بحث قرار دارند ذکر شوند
 .1-2روایات

به صور کلی روایا مربو به نشو در مواض مختلهی ا چهار مصدر روایی اولیته
ذکر شد اند در کافی در «بان النشو » سه روای

در این خصوص ذکر شتد کته هتر سته

در تهسیر آیة إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَنا ُشُشن اً أَوْ إِعْرَاضناً (نستا ( )128 :)4وارد
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شد اند و در آنها امام آیه را ناظر به نهر مرد ا

میداند و ح م به جتوا گذشت

ا ح وقش در برابر چشمپوشی مرد ا رتال متیکنتد (کلینتی  1384ج 6ص )145ایتن
روایتتا هزچنتتین در تهتتذیب (روستتی 1407

ج 8ص )103و تهستتیر ویاشتتی (ویاشتتی

 1380ج 1ص )279نیم ذکر شد اند هزینرور در بتان شترو ن تاح در کتافی روایتتی
ذکر می شود که رتی آ ح تم بته جتوا مصتالحه در فترض تتر

ا نهتر مترد داد

میشود (کلینی  1384ج 5ص)403
 .1با توجه به پیچیدگی ،مفصل بودن و عدم ایجااد تشاویق در بحا  ،سایر تااری ی ملاأده در بااق ف اه و ار
مشروح آن ،از پرداختن تفصیلی به آن اجتناق میشود.

در جعهریا در «بان س و النفقة بالنشو » دو روای ذکر شد که هر دو در خصتوص
وصیا

ی تی در دارا بتود معتدود

و تبعا آ وارد شد اند اهزی روایتا جعهریتا

روایا در خصوص خروج ا خانه اس و دیگری در تعبیر پس گرفتن اموالی که مرد بته
اوطا کرد که در دیگر روایا وجود ندارد در ی ی ا این دو روای امتام
در صور خروج
نشو

متیفرمایتد:

ا خانه نه ة او ستاقط متیشتود و در دیگتری متیفرمایتد :در صتور

وج میتواند هر چه را که داد پس بگیرد (کوفی بیتا ص)108
در تهسیر ویاشی در تهسیر دو آیة سورة نسا ابتدا در تهستیر آیتة نخست

تَخَافش نَ (نسا ( )34 :)4روایتی در خصوص انتهای نشو نهر

وَالالَّتِن

به خل و در صور

هزراهی اش با نشو مرد به ش ا آورد شد (ویاشی  1380ج 1ص )240هرچنتد در
خود روای

به آیه اشار ای نزیشود و ویاشی صرفاً آ را ناظر به آیه ذکر میکند سپس

در تهسیر آیة دوم إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ (نسا ( ) 128 :)4دو روای
نهر

که آیه را ناظر به نشو

مرد می دانند و ح م به جوا مصالحه میکنند ذکر میشود (ویاشتی  1380ج1

ص ) 278که ی ی ا آنها را کافی در شرو ن اح ذکر کرد بود و نه نشو که ذکتر آ
در تحب الع ول در بخشی ا وصی
ح و مرد بر

میفرماید که در آ بدو استهاد ا تعبیر نشو ا تدابیری میگویند کته

مرد متیتوانتد در صتور تعتدی
1409

پیامبر در خطبة حج ة التوداع پیتامبر اشتار ای بته
اتختاذ کنتد (حرانتی 1404

ص 33حتر وتاملی

ج 21ص)517

در نهای

صدو در من الیحضر در «بان النشو » روایتی ن ت متیکنتد کته در آ امتام

میفرماید نشو هم ا جانب

میتواند باشد و هم ا جانب مرد اما تنها نشو نهتر مترد را

ذکر میکند با بیا آیهای که پیشتر ذکر آ گذش (صدو  1403ج 3ص)520

1

 .1ادبته مجموعه روایات دیگری یز وجود دار د ه باه خصاون شاوز و آ اار آن مایپرداز اد ،ودای ماوارد
دیگری از ح وق مرد بر زن را بررسی می نند ه به وعی میتوا د بازگشت به شوز داشته باشد .هما ند ایان
مجموعه روایات ،پیرامون خروج زن از خا ه ه اگرچه فی ادجمله با بح

شوز ارتباط دار د ،ودی در هیچ یک از
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گذش

آ ها از تعابیر الزم شوز هما ند ضارق و هجار اساتفاده شاده اسات :جعفریاات ،ن108؛ اافی ،ج ،5ن508؛
وسائل ،ج ،1٤ن125 ،112و15٤؛ ملائل علیبنجعفر ،ن179؛ بحاار ،ج ،10ن282؛ اافی ،ج ،5ن 507و 51٤؛
من الیحضر ،ج ،٤ن6؛ عیون االخبار ،ج ،2ن.10
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 .2-2آیات

دو آیه سور نسا به صور مست یم در مورد نشو سخن گهتتهانتد و بته هزتین جهت
محور اصلی مع م روایا این باناند و نیم در اکثر استداللهای ف هی متورد استتهاد قترار
گرفتهاند:
الب) وَاللََّاتِ تَخَافش نَ ُشُش َهُ ََّ فَعِظش هُ ََّ وَاهْجُرشوهُ ََّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْنرِبُن هُ ََّ
فَإِنْ أَطَعْنَكشمْ فَلَا تَبْغش ا عَلَیهِ ََّ سَبِیالً إِنََّ اللََّهَ كَانَ عَلِیا كَبِیراً (نسا ()34 :)4
این آیه که به مراتب واکنش نسب
نگرفته اس

به وصیا

میپردا د در روایتی مورد اشار قرار

و تنها ویاشی آ را در کنتار روایتتی پیرامتو نشتو نهتر

ذکتر متیکنتد

(ویاشی  1380ج 1ص )240اما در آثار ف هی متعددی که نخستین آنهتا حاشتیهای است
که صدو در من الیحضر بر روایتی می ند این آیته در مواضت متعتددی بته ونتوا دلیت
برای اح تام نشتو وصتیانی

متورد استتناد قترار گرفتته است

(صتدو

1403

ج3

ص 520روستتی  1364ج 4ص 415روستتی  1387ج 4ص 337ابتتن ادریتتس ج2
ص 728حلتتتی 1412
1410

ج 7ص 394صتتتیزری 1420

ج 5ص 427شتتهید ثتتانی 1413

ص 256مالسی 1364

ج 3ص 167شتتتهید ثتتتانی

ج 8ص 355فاضتت م تتداد 1404

ج 9ص 131سبمواری 1430

ج3

ج 2ص)266

ن) وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِ بَعْلِهَا ُشُش اً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَنا أَن ص ْنلِحَا
بَینَهُمَا صُلْحاً وَال َُّلْحُ خَیرٌ وَأشحْضِرَتِ الْأَُفشسُ الُشَّحََّ وَ إِن تشحْسِنش ا وَتَتََّقش ا فَإِنََّ اللَهَ كَنانَ
بِمَا تَعْمَلش نَ خَبِیراً (نسا ()128 :)4
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اما دومین آیه که ا نشو نهر سخن میگوید در سه روایتی کته کلینتی در کتافی ذکتر
کرد اس

ناظر به نشو نهر مرد دانسته شد اس (کلینتی  1384ج 6ص 145روستی

 1407ج 8ص )103هزچنتتین در روایتتا منهتترد متتن الیحضتتر (صتتدو  1403ج3
ص )520و ویاشی ( 1380ج 1ص )278در کتب ف هی اما بته ایتن آیته و تهستیرش تنهتا در
روضة الزت ین مالسی اشار شد اس (مالسی  1364ج 9ص)131
اولین ن تهای که در خصوص استهاد اصحان ا این آیا به ن ر میرسد بتیتتوجهی
به آیهای اس

که ناظر به نشو نهر مرد است

بترخالف آیتهای کته نشتو

میکند تنها مالسی متلخر آیه نشو نهر مرد را ذکر کرد اس

را مطترح

امری که غریبتتر نیتم

میشود هنگامی که به این مسلله هم توجه شود که تنها این آیته در روایتا نشتو استتهاد
شد و مورد تهسیر قرار گرفته اس
اشار نشد اس

اساستاً در هتی روایتتی

آ هم م رراً و به آیة نشو

1

شتاید بته

دیگر ن تة مهم ف دا س و نه ه در مراتب نشو وصیا در آیة اول است

هزین دلی باشد که در میا کسانی که ا این آیه استهاد کرد اند ت هزتانطور کته خواهتد
آمد ت تنها شیخ در خالف و شهید در روضهاند که س و نه ه را هم ذکر کرد اند
 .3سیر تاریخی مسأله در کتب فقهی

در این بخش مروری اجزالی بر تحوال
صور

تاریخی مسلله نشو در دور هتای مختلتب

میگیرد تا فهم تاریخی کلیای ا تحوال مسلله به دست

مهزی که ا رریق این بررسی مشخص میشود آ اس
نه ه و نشو به مسلله نشو پرداخته شد است
تاریخی تحوال

آیتد نخستتین مستللة

که با وجود این ه در هردو بان

امتا تنهتا در بتان نشتو متیتتوا بتا ستیر

این مسلله مواجه شد چه آن ه در بان نه ته پتیشفترض هزتوار تنهتا

آ مورد بحث قرار نگرفته اس

برخالف ش

مهصتلی کته در بتان نشتو بته ضتوابط

مسلله توجه میشد در بان نه ه مباحث هزه تنها با پیشفرضی واحتد مطترح شتد انتد
امری که خود ی ی ا جدی ترین ووام پیش آمد مش

در این بحث است

و تهصتی

آ در ادامه خواهد آمد
به هر روی با بررسی سیر ررح این مستلله در ماتام روایتی و کتتب ف هتی دو
اتها موا ی مشاهد خواهد شد ا ررفی ولی رغتم ن تش پررنتش نشتو نهتر
روایا

در

به مرور ما این مسلله ا مرکم توجه کتب ف هی خارج شد و جتای ختود

را به نشو وصیا داد اس
بود به مرور ما

و ا ررف دیگر به رغم آن ه در روایا

ت یه بر نشو

احتزال نشو مرد نیم مورد توجه و بحث قرار گرفته اس

در

 .1اگرچه از این آیه در بعضی روایات برای ا بات مطادب دیگری در باق کاح استفاده شده است .هما ناد روایات

تأثیرات ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی در دو باب / ...سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

نشو وصیا و آ هم ا جانب

بود و هنگام بحث ا نشو هرگم تعتاریب و ضتوابط

تفلیر عیاشی ه پیشتر به آن اشاره شد و در آن اگرچه به این آیه اشاره شده ،ودی مناسبت این اشاره تنها ب اش
مربوط به جواز هجر آن برای ا بات حق هجر برای مرد است ،اماا بارای بحا
روایات شده است.

شاوز مطل اا اشاارهای باه آن در

129

ادا مه سیر پرداخ
خواهد گرف

این مطلب در دور ها و آثار مختلتب ف هتی متورد بررستی قترار

1

در اولین دور ای که اصحان متعرض ایتن مستلله شتد انتد آ را تنهتا ا ناحیته نشتو
وصیا

بررسی کترد انتد ستلار در مراستم (ستلار 1404

ص )159شتیخ در ختالف

(روستتی  1364ج 4ص )415و مبستتو (روستتی  1387ج 8ص 66و ج 4ص )337و
ابن براج در مهذن (ررابلسی 1406

ج 2ص )263نخستین کسانی هستند که بته مستلله

نشو پرداخته و آ را تنها در این استعزالش مورد بررسی قرار داد اند
تنها تهاوتی که میا روی رد این اشخاص وجود دارد در ح زی اس

که بترای مستلله

میدهند با وجود اتها ن ر تزام اصحان در ح م اصلی مسلله که سلستلة ووت و هاتر و
ضرن و سپس مراجعه به قاضی باشد ت با کزی اختالف در جمئیا ت امتا اختتالف مهزتی
میا ایشا در مسلله س و نه ه به ونوا نتیاة نشو وجود دارد در میا این چهار اثر تنها
در خالف اس

که س و نه ه ذکر میشود (روستی  1364ج 5ص )115و هزچنتین در
ص )154امتا در دیگتر

مراسم نه در بحتث نشتو بل ته در شترایط نه ته (ستلار 1404
کتب حتی مبسو شیخ این مسلله مطرح نزیشود

با این وجود در بعضی مواض بعضی آثار به صور استطرادی یا در ضتزن برشتزرد
دیگر اح ام اشاراتی شد اس
دیگر ا مش ال جدی پرداخ

که ال مهشا س و نه ة
اصحان اس

اس

این مستلله ختود ی تی

که اگرچه در هنگام بحث اصلی در نشتو

یا نه ه متعرض این مسلله نشد اند اما بعضاً هنگتام بحتث در دیگتر ابتوان آ را بته ونتوا
مطالعات فقه معاصر
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امری مرت م در ذهن داشتهاند هزانند بیا مهید در م نعه و شیخ در نهایه در بحث مهریه که
در انتهای بحث بعد ا اشتار بته جتوا امتنتاع
میگویند در صور قبض مهر

ا تز تین تتا متا اختذ مهتر در ادامته

دیگر حق ادامتة امتنتاع را نتدارد و در صتور امتنتاع

ناشم خواهد بود و نه هاش ساقط خواهتد شتد (مهیتد 1413

ص 510روستی 1400

ص )475مشابه این بیا ا شیخ در مبسو وجود دارد که در کتان العدد هنگتام بحتث ا
 .1به جهت تعلق این بررسی به رویکرد اصحاق در تعریف شاوز و ضاوابآ آن ،تمر از ایان بررسای بار اباواق
اختصان یافته به شوز خواهد بود .به همین جهت ،بعضی موارد جزئی ه به صورت استطرادی در دیگر اباواق
ر شدها د ،از موضوع این بررسی ،خارج خواهند بود.

فروض مختلب

مه ود و ودة آ هنگام اشار به ح م چنین نتی در فترض شتیردهی
صد تز ین میگوید و در ادامة بحث نیم اشتار

ا ودم تنافی میا نه ه و شیردهی به ول

میکند که در صور تال م شیردهی با ودم تز تین بته ختارر ختروج ا خانته بتدو اذ
نه هاش ساقط میشود (روسی  1387ج 5ص)281
بعد ا این میتوا دورة دیگری را برشزرد که با آخترین اثتر شتیخ یعنتی نهایته آغتا
میشود و در آ به نشو نهر نیم پرداخته میشود این مسلله ابتدا در نهایة شتیخ (روستی
1400

ص )530قاب مالح ه اس

که نشو را تنهتا نهتر و ا جانتب مترد متیدانتد 1و

بعد ا آ در وسیله ابن حزم (1408
وصیا ت که آ را ا جانب

ص )332که بعد ا ذکر نشو نهر مرد بته نشتو

برمیشزرد ت میپردا د ایتن رویته توستط ابتن ادریتس در

سرائر (ابن ادریس ج 2ص )728نیم ادامه پیدا میکند
ا حیث ح م اما در این برهة کوتا مستلله ست و نه ته تنهتا توستط ابتن حزتم ذکتر
میشود نه به ونوا جریزهای برای

در نشو وصیا بل ه به ونتوا امتیتا ی کته

نشو نهر مرد به مرد میدهد تا ا رال

در

چشمپوشتی کنتد پتس اگرچته ف تدا نه ته در

اما روی رد بعدی که میتوانت د محتور ستومین دور باشتد مطترح شتد احتزتال نشتو
وصیا ا جانب مرد اس

 .1اگرچه هما ند بح

که برای نخستین بار توسط مح ق حلی ذکر میشود  2بترخالف

س وط ف ه ه به آن اشاره شد ،عالمه احیا ا در هنگام بح های اجنبای ما ناد بحا

مهار،

استطرادا اشاراتی به این ملأده رده است ه از آ ها میتوان معنای شاوز عصایان زن را برداشات ارد ی،وسای،
ادنهایة ،ن .)٤75اما در هنگام بح

از شوز ،ملت ال وارد بح

از این ملأده شده است.

 .2با وجود اینکه همواره در بعضی مواضع و احکام این باق ،اشاراتی به فارو

تعادی مارد از ح اوق زن مایشاده

است ،اما تمر ز در این ملأده بر ا،الق عنوان شوز و چگو ه تعریاف اردن آن اسات .باه هماین سابب اسات اه
مواردی ما ند قواعد ه در مواضعی ما ند ت لیم شبها یحلای ،قواعاد االحکاام ،ج ،3ن )95یاا ادای ف اه یهماان،
ن ،)106به فر

اجتناق مرد از عمل به تکلیفش میپرداز د ،از این بررسی خارج خواهند بود .همچنا کاه رویکارد

ابن براج یز به شکلی مشابه ،ملأده را تنها از جهت فرو

عدم ادای ف ه بررسی می ناد ی،رابللای ،ادمهابق ،ج،2

ن21٤و .)3٤8چه آ که مهمترین شا ة این خروج ،عدم استفادة آ ها از تعبیر شوز و شامل دا لتن آن برای عصایان
مرد است ه این پژوهش دقی ا درصدد ا باات هماین ملاأده و چگاو گی تعریاف شاوز اسات و اه حکام ف های

تأثیرات ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی در دو باب / ...سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

ایناا نیم ذکر میشود اما به معنای س وری که در نشو وصیا مطرح میشود نیس

وتاهیهای مرد .همچنا که در سمتی دیگر ،ا ر عملی این عدم تعبیر از شوز ،در چگو گی مواجهة آ ها با حکام ایان
ملأده است ه اش اصی ما ند شیخ ،وسی در ملأدهی اجتناق از پرداخات ف اه ،حکام ادازام مارد را صارفا مطاابق
عمومات اجماعی امامیه ،مبنی بر فروش اجباری اموال ش ص ممتنع از ادای حق ،مایدا اد و اه حکمای خاان در
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آثار سابق که ذکرشا گذش

و نشو وصیا را تنها منحصر در وصیا

میدانستتند در

این جریا جدید وصیا مرد و اح ام آ نیم مورد بررسی قرار میگیرد ابتتدا مح تق ایتن
مسلله را در مختصتر النتاف (مح تق حلتی 1418

ج 1ص )191و شترائ (مح تق حلتی

1408

ج 2ص )283مطرح میکند بعد ا او ابن سعید حلی در الاتام للشترائ (حلتی

1405

ص )142تحریتتر (حلتتی

1420

ص )478و والمتته حلتتی در تبصتتر (حلتتی 1411

ص )206بته هزتین شت

ج 3ص )596و تلخیص الزترام (حلتی 1421

ذکر میکنند با این وجود والمه در مختلب (حلی 1412
1413

ج 3ص )108تنها نشو وصیانی

آ را

ج 7ص )394و قواود (حلی

را مطرح متیکنتد و در مختلتب تنهتا نشتو

نهر مرد را ذکر میکنتد هزچنتین بیتا او در قواوتد باوتث متیشتود متتلخرین ا او کته
کتابهایشا را به ونوا شرح بر قواود تصنیب کردند چندا به ایتن مستلله نپردا نتد و تنهتا
بیتتا والمتته را ن ت کننتتد هزاننتتد کنمالهوائتتد (وزیتتدی 1416

ج 2ص )537و ایضتتاح

الهوائد (فخرالزح ین  1387ج 3ص )274این رویه تا قر دهم ادامه پیدا متیکنتد و در
اکثر آثار نشو به معنای وصیا و ا جانب مرد و
(شهید اول 1410

بررسی میشتود شتهید اول در لزعته

ص )187قطا حلتی در معتالم التدین (حلتی 1424

شهید ثانی در روضه (شهید ثانی 1410

ج 5ص )427و مسالک (شتهید ثتانی 1413

ج 8ص )355و سبمواری در کهایته (ستبمواری 1430
مواردی معدود تنها به وصیا
(صیزری 1420
مطالعات فقه معاصر
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ج 2ص )266بتا ایتن وجتود در

پرداخته متیشتود هزاننتد بیتا صتیزری در غتای ة الزترام

ج 3ص )167هزچنان ه در مواردی هم تنها وصیا مرد ذکر متیشتود

هزانند مهتاتی ا مالمحستن (فتیض کاشتانی 1401
نهر

ج 2ص)79

ج 2ص )302امتا نشتو بته معنتای

تنها در موارد معدودی ذکر متیشتود کته در بعضتی ا آنهتا هزاننتد کتار والمته در

قواود فاض م داد در تن تی الرائت (فاضت م تداد 1404

ج 3ص )256و مالستی در

روضة الزت ین (مالسی  1364ج 9ص )131در کنار نشتو وصتیا ذکتر متیشتود و در
بعضی مانند کنم العرفا (فاض م داد 1422
صرفاً ا جه

ج 2ص )216نشو تنها بتهمعنتای نهتر و

مرد ذکر میشود

خصون شوز ی،وسی ،اد الف ،ج ،5ن .)129بیا ی ه مشابه آن را حتی ،برسی هم هنگام بیان مناط ایان حکام
به ار میبرد و تنها به عمومات تملک می ند ی،برسی ،ادمؤتلف ،ج ،2ن.)296

قترار دارد و تنهتا در قواوتد

در میا این آثار اما هزچنا قول به س و نه ه در اقلیت

روضه و معالم الدین که به نشو به معنای وصیا پرداخته بودند ذکر میشود
در مازوع این تحوال چنین مشاهد میشود که با گذر ما هتم توجته اصتحان بته
احتزال وصیا مرد جلب میشود و هم توجهشا ا نشو نهر
هم وصیا

آن ه محور روایا

اس

و هم نشو نهر

منحرف میشود بته رغتم

1

تقریر مسأله

بعد ا ذکر کلیا
شرح وضعی

مسلله و فضای کلی حتاکم بتر آ

در ایتن بختش بته ت ریتر و

ررح هزمما مسلله نشو در دو بان نشتو و نه ته پرداختته متیشتود

ت ر یر این وضعی
مسلله شد است

که منار به ایااد دوگانگی و ابهام در اح ام و ابعاد مختلب ایتن
ا رریتق اشتار بته بعضتی اتهاقتا

و رویته هتا در شتیوة پرداخت

اصحان به مسائ این بان که وجود این دوگانگی را هرچه آش ارتر نشا می دهند
اناام خواهد شد
تعلق شوز به زن یا مرد و به فرت یا عصیان ،پیش آمد ،مایتوا اد دالداتهاای مهمای در خصاون پیادایش و
شکلگیری بح

شوز داشته باشد .ابتدا ابن ادریس بعد از بیان شوز فرت مرد ه شیخ در هایاه ،تنهاا متعار

آن شد ،می گوید ابن بابویه با استناد به آیه شوز زن در قرآن چنین ادعا رده ه شوز بعضا از جا ب زن یز قابال
تصور است ،و بعد این قول را به سبب مطاب ت با ظاهر قرآن اقوی میدا د و میگوید قول اول اه شاوز فارت
مرد باشد ،قول شیخ در هایه است یابن ادریس ،ادلرائر ،ج ،2ن .)728بعد از او اماا عالماه در م تلاف ،بعاد از
ر دو تعریف ابن بابویه و شیخ و همچنین قضاوت ابن ادریس ،میگوید مراد شیخ ،ه ا حصار شاوز در فارت
مرد ،بلکه ر شوز فرت برای روشن شدن اباحهی اخب عو

توسآ مرد برای ب ای بر کاح باوده ،وگر اه اه

در قرآن هردو شوز ر شدها د .به همین جهت تیجه میگیرد ه اشکال ابن ادریس بر شیخ وارد یلات یحلای،
مختلف الشیعة ،ج ،7ن .)39٤بعد از این دو ،فاضل م داد به این ملأده میپردازد و بارای دفااع از ابان ادریاس،
ضمن تضعیف قول م تلف با ر این کته ه بیان شیخ ظهور در ا حصار دارد ،این بار ل قودی از ابن بابویه در
خصون این ملأده میآورد ه با آ چه ه ابن ادریس و عالمه آوردها اد اامال تفااوت دارد .تعبیاری اه فاضال
م داد از ابن بابویه ل می ند این است ه ش وز ،ارتفاع یکی از زوجین از ،اعت دیگری اسات یفاضال م اداد،
ادتن یح ،ج ،3ن ،)256برخالف ل قول عالمه و ابن ادریس ه در آن ابن بابویه تنها میگفت شوز گاهی یاز از
جا ب زن رخ میدهد .این بح

به خوبی میتوا د اختالف اصحاق بر سر تعلق شوز به مارد یاا زن و همچناین

سیر تاری ی تل ی ایشان را شان دهد ه چگو ه مت دمینی ما ند ابن بابویه ،شاوز را متعلاق باه زن مایدا لاتند و

تأثیرات ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی در دو باب / ...سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

 .1در همین راستا ،بحثی ه میان ابن ادریس ،عالمه و فاضل م داد در خصون ظار شایخ و ابان بابویاه پیراماون

متأخرینی ما ند عالمه در صدد جمع میان هر دو بود اد ،همچنا کاه در جهتای دیگار ،تاالش ابان ادریاس بارای
بازخوا ی ا ت ادی عملکرد شیخ با مراجعه به منابع اصلی و ف ه روایی و دفاع عالماه از شایخ در برابار ا ت اادات را
یز ،به خوبی شان میدهد.
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 .1چگونگی تعریف نشوز

یا متغیری که وجود این دوگانگی را به ختوبی نشتا متیدهتد مستلله

نخستین وضعی

تعریب نشو و جایگا و خصوصیا آ به ونوا مهمترین رکن ایتن بحتث است

در هتر

یک ا این دو بان شرایط تح ق نشو و ضوابط به ش لی متهاو ا دیگری مطترح شتد
که باوث پیش آمد تهاو در ابعاد و اح ام مختلب مسلله شد اس
ی ی ا مهمترین ارکا تعریب نشو در هریتک ا ایتن دو بتان چگتونگی شترایط و
ضوابط صد نشو و تز ین به ونوا دو وضعی
بان برای این دو مسلله و مراتبشا اس

اهزی

دیگری ت ستیم و تعریب ذکر شد در هر
این تعریتب ناشتی ا ارتبتا میتا مستلله

تز ین با نشو اس که ا رریق آ به مسلله نه ته متصت متیشتود چته آن ته در ح ی ت
رابطة میا تز ین و نه ه و بعد تال م ودم تز ین با نشو اس که اساساً باوث مطرح شتد
نشو در بان نه ه و پیش آمد آ پرداخ

دوگانه شد اس

اما در خصوص مسلله تعریب نشو در هر یک ا ایتن دو بتان قاوتدتاً بدنتة تعریتب و
بحث در بان نشو اناام شد و در بان نه ه با تهصی کزتری به آ پرداخته شد اس
بان نشو این مسلله در ضزن دو بحث مورد بررسی قرار گرفته اس
رخ داد نشو و سپس تبعا و لوا م رخ داد نشو که وادتاً با گش

در

ابتدا تعریتب شترایط
بته تتدابیری دارنتد

که مرد میتواند در برابر آ اتخاذ کند
ساد ترین تعریب نشو که اصول کلی آ را بیا کترد ا ستلار در مراستم است
نخستین شخصی اس
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که متعرض نشو بته معنتای وصتیا شتد « :النشتو و هتو أ تعصتی

الزرأة الرجل و هي مقيم ة معته» (ستلار 1404
بهمعنای نهر

وی

ص )159هزچنان ته در خصتوص نشتو

شیخ در نهایه به ونوا اولین کسی که به آ پرداخته ساد تترین تعریتب را

ا آ ورضه کرد اس « :و أمّا النشو فهو أ ی ر الرج الزرأة و ترید المرأة الز ام معته»
(روسی 1400

ص)530

بعد ا این دو اما دیگر تعاریهی که ورضه شد اند هزه ناظر به مههوم مطترح شتد در هزتین
دو بود اند و نهایتاً تنها تعابیر جدیدی به کتار رفتتهانتد هزاننتد تعریتب مح تق حلتی در مختصتر
الناف که به ول مطرح کرد احتزال نشو وصیا ا جانب مرد مینهسا دورا جدیدی بتود
اما با هم مطلب جدیدی به اص تعریب وصتیا اضتافه ن ترد است (مح تق حلتی 1418

ج 1ص )191احتزاالً به دلی هزین روشنی مسلله بود که والمه در قواود اساستاً متعترض
تعریب نشو نزیشود و به جای آ صرفاً مصادیق آ را برمیشزرد (حلتی 1413

ج3

ص )108هزچنان ه در آثاری مانند لزعه صرفاً توضیحاتی در خصوص امارا و روشهای
ص)187

احرا تح ق نشو افاد میشود (شهید اول 1410

اما در خصوص تبعتا نشتو نیتم بیتا مشتترکی وجتود دارد کته ت ریبت ًا توستط تزتام
اصحان ذکر شد اس
(سلار 1404

و ری آ در نشو وصیا مراتبی ا وو تا هار اوزال متیشتوند
رترفین بتا گذشتتن

ص )159و در نشتو نهتر

رال به صل میتوانند برسند (روسی 1400

ا ح توقش و مترد ا

ص)530

تنها استثناهای ا این رویه مواردی هستند که بته مستلله نه ته و ست و آ متیپردا نتد
هزانند والمه که در واق تضادی با بیا دیگر اصحان ندارنتد و صترفاً مستلله را ا ستز
تبعا آ بررسی کرد اند (حلی 1413
اما در پرداخ

ج 3ص)108

نشو در بان نه ه مهمترین مسللهای که دید میشود انارة تام وجتون

نه ه به ودم نشو اس

برخالف بتان نشتو کته در آ تنهتا بعضتی ا اصتحان قائت بته

ن ر دارند هزانند این بیا ا شیخ در مبسو ت که ا نخستین آثاری اس

ت که به این مسلله

پرداخته «و تستحق النفقة بالطاعة و التز ین من االستتزتاع و یست ط بالعصتیا و الزنت متن
االستزتاع» (روسی  1387ج 4ص)328
این مسلله اما به هزین ش

باقی نزیماند و با ظهور والمه بته شت لی کتامالً متهتاو

مورد بحث قرار میگیرد در بیا والمته نگتا ا تز تین بته و تد منت ت متیشتود و بترای
نخستینبار این بحث به صور جدی مطرح میگردد که آیا منا وجون نه ه و تد است
مشرو بته وتدم نشتو یتا نه ته تتا بتا تز تین واجتب متیشتود؟( 1حلتی 1413

ج3

ص )103این بیا تا که آغا گر شیو ای جدید ا مواجهه با بحث نه ه و نشو متیشتود
بعد ا والمه توسعه و رشد فراوانی مییابد و ری آ تزتام بحتثهتای ایتن بتان منحصتراً
 .1اصل این احتمال
آن،

لتینبار توسآ مح ق مطرح شد ،اما بح

جدی از دوازم و تفریاع ملاائل بااق بار اساا

لتینبار توسآ عالمه صورت گرفت .به همین جهت به ظر میرسد تل ی اینکه عالمه

ه متعر

لتین لی اسات

این ملأده شده ،دقیقتر و اقرق به واقع باشد .تفصیل این ملاأده و وضاعیت تااری ی ایان دو دوره و

تأ یر و تأ رات هر یک از آ ها ،در وشتاری ملت ل ر شده است.
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س و نه ه با نشو بودند یا متعرض آ شدند در این بان تزام ف ها بتر ایتن مستلله اتهتا
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مبتنی بر این دوگانه میشود ت که تهصی آ در نوشتار دیگری مطرح شد اس

ت اثر ایتن

ر وی رد جدید بر تعریب نشو و تل تی اصتحان ا جایگتا آ تبتدی شتد نشتو بته متان
وجون نه ه اس و نه چیمی که ودمش شر برای وجون باشد امری که ا جزلته ختود را
در این مسلله نشا میدهد که ودم نشو موافق اص میشود و باید بنا بر آ گذاشته شود
اما ن تة مهم در خصوص این تحول این اس که برخالف بان نه ه که نه تنها بته آثتار
این احتزال جدید توجه میشتود بل ته تزتام فتروع بتان بتر استا

آ متورد تهریت قترار

میگیرند در بتان نشتو هتی اشتار ای بته ایتن دوگانته و آثتار آ بتر نشتو و لتوا م آ
نزیشود و مشخص نیس

بر اسا

کدام مبنا ت مدخلی

و د یا تز ین ت مسلله متورد بحتث

قرار گرفته حتی در آثاری مانند قواود که ا بانیا این نگا جدیتد هستتند نیتم ایتن مستلله
بدو ارجاع به این دوگانه ذکر میشود (حلی 1413

ج 3ص)108

 .2سطح تفصیل و اجمال

غیر ا اختالفا

یربنایی در تعاریب دیگر تهاو پرداختن به مسلله در دو بان سط

اجزال و تهصی آنهاس

برخالف ذکر جمئیا انواع ودم تز ین در نشو در بتان نه ته

به صرف ونوا ودم تز ین اکتهتا شتد است

ایتن مستلله در ستز

دیگتر در خصتوص

تبعا نشو نیم وجود دارد برخالف بیا پرجمئیتا بتان نشتو در مینتة تبعتا و لتوا م
نشو و مراح آنها در ایناا تنها ا س و نه ه سخن گهته میشود ا جزله نزونههایی کته
این دو ایاا در بان نه ه را به خوبی نشا میدهتد بیتا ستلار در مراستم است
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کته بترای

نخستینبار به این مسلله پرداخته اس « :و إنما تجب النفقة ،إذا مكنت المرأة م نفه ا ن ا
امتنعت نال نفقة ل ا» (سلار 1404

ص)159

دیگر جنبة تهاو در سط اجزتال و تهصتی در چگتونگی پترداختن بته فتروع مشت وک
مطرح در مسلله اس

مواردی مانند صغیر که آیا قابلی تز تین نداشتتن او با گشت بته نشتو

دارد یا مسائ مربو به اختالف ررفین در تح ق یا ودم تح ق نشو بته صتور کلتی هرچته
که در بان نشو به هی یک ا فروع پرداخته نشد و تنها ش لی واحد و بسیط ا امتارا نشتو
در تزام دور ها و آثار ت رار شد در بان نه ه به مترور متا بتا توستعه مباحتث نه ته بته
جمئیا مسائ مربو به نشو نیم افتمود شتد است

امتری کته قاوتدتاً مهتمتترین وامت آ

تغییری اس که در میانة مسیر تحول مسلله و با ظهور والمه رخ میدهد با روی رد جدیتدی کته
او ابداع میکند انبوهی ا فروع در معرض بررسی جدید یا حتی تولد و جع قترار گرفتنتد کته
آثارشا را ا جزله در این مسلله نشا دادند هزانند مسلله س و یا ستخنگهتتن کته بتا گتذر
ما تبدی به ی ی ا امارا نشو در بان نه ه میشود و بحثهای مهصلی پیرامتو آ شت
میگیرد در حالی که در خود بان نشو اثری ا آ نیس

هزانگونه کته مستلله ختروج و ستهر

که ذکر آ گذش و در هر یک ا این دو بان نسبتی متهاو با نشو دارد
 .3مسأله نشوز مرد

اما در سزتی دیگر دیگر تهاو مهم میا این دو بان را میتتوا در مستلله نشتو مترد
دانس

این مسلله در بان نشو با بیانی که مح ق برای نخستینبار در مختصترالناف بته کتار

برد مطرح شد «و لو كا النشوز منه نل ا المطالبة بحقوق ا ،و لو تركت بعض ما یجب علي ه
أو كلّه استمالة جاز ل ه القب و » (مح تق حلتی 1418

ج 1ص )191بعتد ا او نیتم جزت

کثیری ا اصحان به این مسلله پرداختند و به بیا مح ق بعضتی جمئیتا و فتروض نشتو
1405

ص )478تبصتتتتر (حلتتتتی 1411

ص )596تلخیص الزرام (حلتی 1421

ص )142تحریتتتتر (حلتتتتی 1420

ص )206لزعته (شتهید اول 1410

ج3

ص)187

معتتالم التتدین (حلتتی 1424

ج 2ص )79روضتته (شتتهید ثتتانی 1410

ج 5ص)427

مسالک (شتهید ثتانی 1413

ج 8ص )355کهایته (ستبمواری 1430

ج 2ص)266

مهاتی (فیض کاشانی 1401

ج 2ص )302اما بترخالف بتان نشتو و بته خصتوص در

آثار متل خرتر که به مرور هرچه بیشتر به نشو مرد و ابعاد مختلب آ پرداخته شتد در بتان
نه ه مسلله تنها ا اویة
راه ارهای مت اب

مورد بررستی قترار گرفتته و ستخنی ا نشتو مترد و ح تو و

به میا نیامد اس

بان نه ه ناخواسته پرداخ

نه ته ا ستز

این مسلله شاید ناشی ا آ باشد که پتیشفترض
مترد در برابتر تز تین

قترار داد شتد و در

نتیاه نماع تنهتا در جتایی قابت تصتور بتود کته متا بتا ای نه ته ا جانتب

ادا نشتود

برخالف بان نشو که اصحان آ را به صتور ونتوانی وتام تل تی کترد انتد و حتتی در
بسیاری ا آثار ا آ تعبیر به «خروج احد الموجین ون راعة اآلخر» کرد اند

تأثیرات ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی در دو باب / ...سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

متترد اضتتافه شتتد شتترائ (مح تتق حلتتی 1408

ج 2ص )283الاتتام للشتترائ (حلتتی
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پیامدها؛ دوگانگیهای احکام در هر یک از دو باب

برآینتتد کلتتی مازتتوع مستتائلی کتته ذکرشتتا گذش ت
ناهزاهنگیها و دوگانگیها در اح ام و فتروع واحتدی است

شت

گیتتری مازووتتهای ا

کته در ایتن دو بتان مطترح

شد اند و در هر یک به ش لی متهاو به نتیاه رسید اند در ادامه این موارد مورد بررستی
قرار میگیرند
 .1مسأله سقوط نفقه :قول اقلیت در مبحث نشوز ،قول اجماعی در مبحث نفقه

اولین دوگانگیای که با این بررسی مالح ه میشود تهاو در آثاری است

کته بترای

نشو در این دو بان ذکر میگردد در بان نه ه تزام اصحان نشو را وام ست و نه ته
میدانند اما در بان نشو تنها بعضی ا آنتا چنتین ح زتی را مطترح کترد انتد ختالف
(روستتتی  1364ج 4ص )415قواوتتتد (حلتتتی 1413
1424

ج 2ص )79و روضه (شهید ثانی 1410

ج 3ص )108معتتتالم (حلتتتی

ج 5ص )427تنها آثاری هستتند کته

ح م س و نه ه را نیم در جزلة آثار نشو ذکر میکنند
مسلله دیگری که باوث تهاو در نگرش به مستلله ست و نه ته در دو بتان متیشتود
وجود تعبیر دیگری ا س و نه ه اس که در بان نشو وجود دارد و در بتان نه ته اساستاً
به آ پرداخته نشد اس

این تعبیر به نشو بهمعنای نهر برمیگردد و اساساً با نشو مح

بحث در این دو بان متهاو اس
اس
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که در صور وصیا

اوطای امتیا ی به مرد اس

س و نه ه در این معنا نته ستاقطشتد آ بتهمعنتایی

وجود دارد بل ه در واق گذش
تا ا رال

ا نه هاش بته ونتوا

صرف ن ر کند هرچند س و نه ه به چنین معنایی

نیم در آثار معدودی هزانند وسیله ذکر شد اس

بحث تهصیلی ا این نوع استعزال س و

نه ه و آثار آ در ادامه خواهد آمد
 .2نسبت میان تمکین و نشوز :ابهام در مبحث نشوز ،اختالف نظر در مبحث نفقه

دیگر دوگانگیای که به خصوص با توجه به محوری داشتن وجون نه ه در بتان نه ته
و س و آ در بان نشو پتیش آمتد در نستب
وجون و س و نه ه و پاسخی اس

میتا تز تین و نشتو بته ونتوا ووامت

که به این سؤال در هر یک ا دو بان داد شد اس

مهمترین واملی که در این بحث مؤثر اس
بان نشو اس

هزا مسلله وجود دو اصطالح ا نشتو در

این تهاو ا جزله خود را در بحثی مانند نسب

میدهد که در آ مراد ا نشو نشو وصیا اس

میا تز ین و نشو نشتا

با این وجود این انحصار نشو در بان

نه ه در نشو وصیا به معنای روشن بود کام بحث نیس

چرا که نشو بهمعنای نهتر

نیم میتواند ارتباراتی با این بحث داشته باشد و در برابر تز ین قترار بگیترد هتم در جتایی
که این نهر

منار به اخالل در تز ین میشتود و هتم در ستزتی دیگتر بتا لحتاظ کترد

ارتبا آ با مسلله ست و نه ته بتهمعنتای گذشتتن ا نه ته بتا ایتن وجتود در بتان نشتو
نشد چرا که اساساً پیشفرض این بتود کته

اشار ای به این مسلله به ونوا یک امر مست

نشو پیشآ متد چتو تز تین وجتود نداشتته بته هزتین جهت در هتی اثتری ستخنی در
خصوص فرض هزراهی تز ین با نشو یا ودم هزراهتی وتدم تز تین بتا وتدم نشتو بیتا
نزیشود در واق بترخالف بتان نه ته کته در آ مرتبتهای میتا نشتو و تز تین تصتور
میشود و به هزین جه

رابطه میا ایتن دو متورد بحتث قترار متیگیترد در بتان نشتو

تصوری کامالً متهاو ا این دو وجود دارد و آنها را به نحو مانع ة الازت و الخلتو م ابت
اما در بان نه ه مسلله نسب

میا تز ین و نشو به این ش

متورد بحتث قترار گرفتته

که بعد ا بحث ا مسلله تز ین آیا هر تز ینتی وتدم نشتو و هتر نشتو ی وتدم تز تین
اس ؟ ابتدا فخرالزح ین در ایضاح الهوائد بعد ا ذکر اشتترا تز تین فرقتی میتا وتدم
نشو و تز ین ذکر میکند به این ه ودم نشو اوم مطلق اس
ودم نشو اص ب ا ودم اصلی کافی اس
الزح ین 1387

ا تز ین و نیم برای احترا

برخالف تز ین که امری وجودی اس

(فخر

ج 3ص )268اما بعد ا او در کنمالهوائد مسلله اینگونه مطترح شتد

که ا وجون نه ه بر وج فهزید میشود که ودم نشو شر اس
باشد یرا ودم نشو اوم ا وجود تز ین اس

نه این ه تز ین شر

چو واسطه میا این دو قاب تصور اس

و اشتتترا اختتص اقتضتتای اشتتترا اوتتم را دارد و نتته بتترو س (وزیتتدی 1416

ج2

ص )531سپس در معالم الدین بعد ا ذکر شر تز ین تنها بیا میشتود کته وتدم نشتو
کافی نیست

(حلتی 1424

ج 2ص )81و در نهایت

شتهید ثتانی در مستالک ا اویتة

دیگری متعرض این مسلله میشود و در ادامتة بحثتی کته پیرامتو تز تین کامت و نتاقص
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دارد میگوید این مسلله بنا بر هر یک ا دو مبنا جاری میشود و به ونوا دلیت متیگویتد
هر چه که تز ین نباشد نشو اس
تز ین ی ی اس

هر چند متعرض این نزتیشتود کته آیتا وتدم نشتو بتا

یا نه (شهید ثانی 1413

ج 8ص)440

 .3امارات نشوز :عنوان خروج زن از خانه در مبحث نشوز ،عنوان سفر در مبحث نفقه

دیگر ح م متهاوتی که با م ایسة این دو بان مالح ه میشتود در مستلله ختروج
ارتبا آ با نشو و س و نه ه اس

1

در بان نشتو ختروج

و

بته ونتوا وامت ست و

نه ه ت ابتتدا و ت ریبتاً منحصتراً ت در دو اثتر والمته یعنتی تلختیص الزترام (حلتی 1421
ص )206و قواود (هزو 1413
(حلی 1424

ج 3ص )108ذکر شد اس

پس ا او نیم تنها در معالم

ج 2ص )79ذکری ا این مسلله به میا میآید در تزام این موارد خروج

به ونوا وام مطلق س و نه ه تل ی میشود
اما در بان نه ه این مسلله هم با ش لی متهاو و هم در سطحی متهاو و نه بته ونتوا
وام مطلق س و نه ه مطرح میشود بترخالف بتان نشتو کته در آ ختروج واملیت
مطلق برای س و نه ه داش

در هزا معدود موارد ذکتر آ در بتان نه ته تل تی کتامالً

متهاوتی ا آ وجود دارد این مسلله که در بان نه ه تح

ونوا سهر و نه ختروج مطترح

میشود نه به ونوا وام مطلق س و نه ه که تنها به صور متغیری خنثی کته در برختی
فروض موجب س و نه ه میشود و در بعضی دیگر نته متورد بحتث قترار گرفتته است
مسلله با روالی واحد که با بیا آ در ختالف آغتا و در ههت
مطالعات فقه معاصر
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اثتری کته متعترض مستلله

شدند پی گرفته شد در ضزن سه فرض ستهر هزترا وج ستهر بتا اذ و ستهر بتدو اذ
مطرح میگردد که تنها در خصوص فرض آخر ح م به ست و نه ته متیشتود بترخالف
خروج در بان نشو که تنها با فرض مس ط نه ه بود و بدو هی تهریعی ذکر شد اس
روی ردی که خروجی آ در نهای

این مسلله مهم اس

که برخالف بتان نشتو کته

 .1با توجه به ملت ل بودن عنوان خروج و موضاوعیت ملات ل آن در بلایاری از مباحا  ،روایاات آن یاز در مصاادر روایای
بعضا ملت ل از روایات شوز ر شدها د .گزارش متمر ز تمام مصادری ه این موضوع را ر ردها د باه ایان شارح اسات:
جعفریات ی اوفی ،بایتاا ،ن)108؛ اافی ی لینای ،138٤ ،ج ،5ن508 ،507و)51٤؛ تفصیی سایل الشییعة یحرعااملی،
1٤09ق ،ج ،1٤ن125 ،112و ،)15٤ملائل علایبانجعفار یعریضای1٤09 ،ق ،ن)179؛ بحاار یمجللای1٤03 ،ق ،ج،10
ن)282؛ من الیحضره ادف یه یصدوق1٤03 ،ق ،ج ،٤ن )6و عیون االخبار یصدوق ،1378 ،ج ،2ن.)10

خروج خود ی ی ا م اهر تعبدی نشو بود ت به خصوص به خارر تصری به ونتوا ختروج
در روایا ت در ایناا سهر امری خنثی تل ی میشود که ارتبا آ با نشتو نیتا بته اثبتا
دارد به هزین جه

نیم در بحث سهر برای اثبا ودم س و نه ه مستدل میتواند ا وتدم

تحصی نشو و احتیاج اثبا آ به ول

موجب استهاد کند (فخر الزح ین  1387ج3

ص )274امتتری کتته ا جزلتته شتتیخ در ختتالف بتته آ تصتتری متتیکنتتد هنگتتامی کتته در
خصوص فرع سهر با اذ شوهر نه به وجود اذ که به اص ثبو حق نه ه و احتیاجش بته
راف استناد میکند (روسی  1364ج 4ص)413
ا جزله ول برو این دوگانگی میتواند تهاو ماهوی نحوة پرداخت
نه ه با پرداخ
ول

آ در بان نشو باشد اضافه شد بحث ا دوگانة تز ین یا و د به ونتوا

وجون نه ه به بان نه ه توسط والمه در قواود و بعد تتلثیر شتدید آ بتر متتلخرین ا

او منار به ش
تح

مستلله در بتان

گیری ساختار جدیدی برای بحث شد که بخش مهزی ا تهریعا بتان را

تلثیر خود قرار داد و ضزن تغییر ح م آنها به نسب

گسترد تر شد تهریعا شد به ش لی که در نهایت

خود مناتر بته توستعة مستائ و

فرووتا بتان نه ته هزته تبتدی بته

نحوة ررح این بحث در دو اثری که به ونوا شرح قواوتد تصتنیب شتدند مالح ته کترد
گا مسلله با لحاظ متغیر تز ین مورد بررسی قرار گرفته و با توجته بته وتدم منافتا آ بتا
تز ین ح م به ودم س و نه ه داد شد (فخر الزح ین  1387ج 3ص )274و گتا بتا
لحاظ اوم بود سهر ا معی
گرفته شد اس

با اذ و ودم معی

(وزیدی 1416

دگرگونی به ت ام بیشتری دس

المامی نبتود ح تم ست و نه ته نتیاته

ج 2ص )537هزچنان ته در متوارد متتلخرتر کته ایتن
یافته اس

احتزال بررستی ایتن فترع بتر استا

دوگانته

تز ین و و د روالی که به مرور در خصوص ت ت ریباً ت تزام فروع مسلله اوزال میشود نیم
مطرح میگردد (سبمواری 1430

ج 2ص)296

اما فارغ ا این مسلله پیش آمد این دوگانگی در آثاری که بحتث نشتو را در ضتزن
بحث نه ه و به ونوا ی ی ا مس طا آ آورد اند ت هزانند قواود ت و بته هزتین ستبب دو
مسلله خروج و سهر را وزالً در یک موض مورد بحث قرار داد اند میتواند نشانهای باشد
 .1تفصیل این ملأده و چگو گی و علل آن در وشتار ملت لی در خصون باق ف ه مورد بررسی قرار گرفته است.
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بر این ه وجود این مش
نشو نیس

الماماً ناشی ا پرداخت

دوگانتة ایتن ونتوا در دو بحتث نه ته و

بل ه شاید حتی ناشی ا مشخص نبود حدود و تعتاریب دو ونتوا ختروج و
منار به برو چنین ناهزاهنگیای شد اس

سهر فی نهسه بود باشد که در نهای

حتی بتا

وجود مطرح شد هردو بحث در یک موض و حتی تنها با فاصلهای چنتد خطتی ت ریتری
پرداخ

که هزچنین میتواند توضی ول

نامتعادل به این مسلله نیتم باشتد کته چترا مستلله

سهر نه به صور کلی و با بررسی هزهجانبه کته بتا ت یته بتر فترض معیت
بررسی قرار گرفته اس

بتا اذ متورد

و سپس دیگر فروض بر آ مبتنی شد اند برخالف خروج که تنهتا

به صور وام مضاد با تز ین مطرح شد اس
 .4عدم توجه به دو اصطالح نشوز

اما مهمترین مش لی که پرداخ

دوگانه نشو در دو بان نه ه و نشو بته وجتود آورد

و هزانطور که اجزاالً اشار شد ن ش مهزی نیتم در پیشتدمد بعضتی مشت ال دیگتر دارد
خلط میا دو اصطالح نشو نهر و نشتو وصتیا و محتور قترار گترفتن ی تی ا ایتن دو
اصطالح در هر یک ا دو بان اس
اس

اما در بان «نشو » نشو بهمعنای نهر نیم استعزال شد کته کتامالً اجنبتی ا بحتث

وصیا اس

این مسلله به خصوص در مواضعی که مستللهای واحتد در هتردو بتان متورد

اشار و بحث قرار گرفته اس
وضعی
مطالعات فقه معاصر
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در بان «نه ه» نشو تنها بهمعنای وصیا به کتار رفتته

ابهام ا مز ن اس

موجب برو مش

و ناهزاهنگی میشود منشا اصلی ایتن

بیدقتی اصحان در داخ کرد نشو نهتر بته مبحتث نه ته

بود باشد امری که خود احتزاالً ناشی ا وضعی

بعضی ادلة مسلله باشد هزاننتد روایتاتی

که آیا نشو را ناظر به این معنا تهسیر میکنند
اما در کنار مسلله خلط میا دو اصطالح دیگر مسلله مهم جایگتا بحتث نشتو نهتر
در بحثهای مرتبط با نه ه اس

چه آن ه نشو بهمعنای نهر به بحثهای شت ا و خلت

مرتبط میشود و نشو مطرح در مبحث نه ه به ونوا وام س و یا وجون آ تنها نشتو
وصیا اس

با این حال وجود بعضی مباحث مشترک میا این دو ونوا و هزچنتین ذکتر

بعضی ا مباحث مربو به نشو وصیا در نشو نهتر

باوتث متیشتود بترای رستید بته

تصویری جام ا مسلله بررسی هر دو ونوا ضرور داشته باشد ماننتد مواضتعی کته در

آ نشو نهر

منار به اخالل در تز ین میشود یا مسلله مهم س و نه ه که با یک تعبیتر

ذی هر دوی این وناوین ذکر میشود و ودم توجه به استعزال موا ی آ میتواند مناتر بته
برو مش التی در فهم مسلله گردد
ودم توجه به ارتبارا میا ایتن دو بحتث و نیتم تهاوتهتای میتا ایتن دو اصتطالح بته
خصوص در بان نه ه منار به برو ابهاما و اشتباهاتی شد است
که این مسلله موجب ایااد مش

در ادامته بته مواضتعی

و ابهام شد پرداخته خواهد شد

 .1-4عدم توجه و التفات عملی به تمایز میان دو نشوز :پرداختن به یک جنبة بحث در اکثر آثار

با توجه به وضعیتی که در این مسلله پیش آمد نخستین سؤالی که مطرح میشتود ایتن
اس

که اصحان تا چه حد متوجه تزایما میا دو نوع نشتو بتود انتد و غیتر ا ته یتک

میا نشو

و مرد آیا التهاتی به تزایم میا دو اصطالح نشو نیم داشتهاند یا خیر؟

اگرچه در بادی امر در پرداخ

به این مستلله شتاهد رویتهای واحتد هستتیم و در هتی

اثری میا اح ام و تعاریب هر یک ا این چهار گونة نشو خلطی پیش نیامد است

امتا

این مسلله به صور ناقص در آثار مختلب پرداختهاند و در کزتر اثری تعریتب جتامعی ا
مسلله ورضه شد اس
تنها به نشو وصیا
این مسلله دق

به این معنا که کزتر کسی به هر چهار قستم نشتو پرداختته و اکثتراً
یا نشو نهر مرد پرداختهاند امری که وقتی اهزی

مییابد کته بته

شود که در این پرداخ ها هزتوار مستلله بته صتور انحصتاری و کامت

مطرح میشود نه به ونوا جمئی ا آ به ونوا مثال گهته میشتود «نشتو یعنتی وصتیا
» یا «نشو یعنی کراه

» و ررح مسلله با این بیا و نپرداختن به دیگر اقستام و

مرد ا

ادوای انحصار میتواند منار به مطرود ماند اقسام دیگر شود امری که وزالً نیم رخ داد
اس

و در اکثر آثار دید میشود که تنها یک یا دو مورد ا این چهار مورد ذکر شد اند و

دیگر اقسام به کلی فراموش شد اند نه این ه در جای دیگری به آنهتا پرداختته شتد باشتد
تصویری اجزالی ا تو ی پرداخ

به این مسلله به این ش

نشوز عصیان زن( :سلار 1404

میتواند باشد:

ص( )159روسی  1364ج 4ص( )415روسی

 1387ج 8ص 66و ج 4ص( )337ررابلستتی 1406

ج 2ص( )263حلتتی 1413
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ا جهتی دیگر به ن ر میرسد اصحان توجه دقی ی به این مسلله نداشتهاند آناایی که بته
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ج 3ص( )108فخر الزح تین  1387ج 3ص( )274وزیتدی 1416
(صتتیزری 1420

ج 3ص )167نشوووز عصوویان و ( :فاض ت م تتداد 1422

ص( )216فیض کاشانی 1401

ج 2ص )302نشوز نفو

ص( )530فاض م داد 1422
(ابن حزم 1408

ص( )478حلتتتی 1411

ه

ه

و ( :روستی 1400
و

نشووز عصویان زن:

ج 2ص( )728حلی 1412

ص( )142حلتتتی 1420

ج 3ص( )596حلتتتی 1421

ص( )187حلتتتی 1424
نشوز نف

ج 2ص( )79شتتتهید ثتتتانی

ج 8ص( )355ستتبمواری 1430
( :مح تق حلتی 1408

ج2

ج 2ص)283

نشوز عصیان زن( :مجله ي1364 ،ق ج 9ص )131هو

( :فاض م داد 1404

ج7

( :مح تق حلتی 1418

ج 5ص( )427شتتهید ثتتانی 1413

ص )266نشوز عصیان ه

ج2

ج 1ص( )191حلتی 1405

ص( )206شتتتهید اول 1410

نشوز نف

ج 2ص )216نشوز نف

ص( )332ابن ادریس 1410

ص )394نشوز عصیان هو

1410

ج 2ص)537

نشووز

ج 3ص)256

در سزتی دیگر اما این بیتوجهی در بان نه ته بته شت لی پررنتشتتر دیتد متیشتود
آناایی که در این بان به نشو تنها بهمعنای وصیا و تنها ا جانب

پرداخته متیشتود

بدو کزترین اشار ای هم به احتزال نشو مرد و هم اساساً مسلله نشو به معنای نهر
مسلله باوث میشود در بان نه ه اساساً مشخص نباشد که وق

ایتن

سخنگهتتن ا روابتط میتا

نه ه و نشو که وزدتاً به مسلله انارة س و نه ه به نشتو بتا میگتردد مستلله دقی تاً ا چته
جهتی دارد مورد بررسی قرار میگیرد و تهاو میا این چهار قسم و احیاناً آثار هر یتک ا
مطالعات فقه معاصر
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آنها کامالً مورد غهل

واق شود

 .2-4عدم تفکیک میان نتایج هریک از نشوز :خلط میان راه حل نشوز و آثار نشوز مستقر

دیگر مسللهای که در ایناا وجود دارد در خصوص مسلله س و نه ه اس که بته ن تر
می رسد ابهامتاتی در بعضتی ابعتاد و جهتا آ وجتود دارد کته در هنگتام بحتث ا آ بته
صور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته اس
نخستین مسلله آ اس

که در آثار معدودی که س و نه ه در خصوص نشو وصتیا

ذکر شد (خالف قواود معالم الدین روضه) ناهزگونیای میتا آ و دیگتر اح تام

مربو به نشو وصتیا وجتود دارد بتر ختالف مراحت چهارگانتة ووت

هاتر ضترن و

کزک دیگرا که به ن ر میرسد را ح هایی برای برررف کرد نشو باشند اس ا نه ته
به ن ر میرسد جریزهای بعد ا است رار نشو و به ونوا واکنشی ا جانتب مترد در برابتر ا
داد ح وقش باشد به هزین جه

دس

به ن ر میرسد در این نحو ررح مسلله مشت لی

وجود دارد و نباید مراح مربو به برررف کرد مش
آ مطرح شود مسللهای که در پرداخ

در کنار اثر مسلله و ح م ف هتی

اصحان به سه قسم دیگر نشو روای شد اس

 1نشو نهر مرد ا

بدش میآید رال میخواهد

ندهد  2نشو نهر

ا مرد بدش میآید رال میخواهد

رال بگیرد  3نشو وصیا مرد ح و
وصیا

ا مهریه متیگتذرد تتا رتال
ا مهریته متیگتذرد تتا

را نزیدهد قاضی اجبارش میکنتد  4نشتو

ح و مرد را ادا نزیکند و وب

میبیند و نه ه ساقط میشود

 .3-4عدم توجه به لوازم خاص نشوز مرد :سقوط نفقه به عنوان وجه المصالحه و نه جریمه

مسلله دیگر در س و نه های اس که در نشو نهر مرد مطرح میشود بته ن تر متیرستد
سخن گهتهاند این س و
وصیا

جایگتا و آثتاری کتامالً متهتاو بتا ست و نه ته در صتور نشتو

دارد در نشو نهر

ا س و نه ه به ونوا امتیتا ی کته

بته مترد متیدهتد تتا ا

رال بگذرد سخن گهته میشود اما در نشو وصیا س و نه ته نته بته ونتوا امتیتا کته بته
ونوا ح ی برای مرد در برابر وصتیا

و ح تی ا

کته بته ختارر وصتیا آ را ا دست

داد ذکر میشود در واق در نشو نهر ما نه با س و نه ه که با گذشت ا نه ته متواجهیم
با این وجود در تعابیر هی تزایمی میا این دو صور نگرفته و ا هر دو به ونتوا ست و نه ته
سخن گهته شد اس

این مسلله مز ن است ی تی ا ولت خلطتی باشتد کته میتا گونتههتای

مختلب نشو در بان نه ه رخ داد باشد وقتی که در بان نشو تنها با یک س و نه ه مواجته
باشیم آنگا در بان نه ه نیم تنهتا ا ست و نه ته بته یتک معنتا ستخن گهتته متیشتود و لمومتی
ته یک میا س ورهای مختلب دید نزیشود در حالی که اگر به این مستلله توجته شتد بتود
آنگا باید در بان نه ه به ونوا فروی مست

به مسلله گذشتن

آ پرداخته میشد که کامالً متهاو ا س و نه ة

ا نه ة خود و اح تام و آثتار

به ونوا جریزة وصیا اس

تأثیرات ناخواسته پرداخت موازی به مسائل فقهی در دو باب / ...سیدمحمدکاظم مددی الموسوی

برخالف تعابیر اصحان که بدو تذکر به ش لی ی سا ا س و نه ه در صتور نهتر مترد

145

نتیجهگیری

ا مازوع آنچه گذش

مشخص شد که با رشد و توسعة پرداخت دوگانتة مستلله نشتو

در دو بتتان نه تته و نشتتو هتتم در جانتتب تعریتتب ارکتتا مختلتتب مستتلله و چگتتونگی رتترح
موضووا آ مش التی ناخواسته به وجود آمد و وزالً در هر بان ت یته بتر یتک جهت و
یک اصطالح آ قرار گرف و هم این مستلله باوتث ایاتاد تضتادهایی میتا اح تام و فتروع
مسلله در مواض مختلب شد با توجه به مازوع این مسائ

متیتتوا بته فرضتیهای در ت ریتر

چرایی برو این مسلله و رسید اصحان به این پرداخ دوگانه رسید در ن ر به مسلله نستب
تخطی

ا ح و مرد و س و نه ه مز ن است اصتحان مستلله را بته ایتن شت

باشند که تخطی

دیتد

ا بعضی وظایب تنها فعلی حرام باشد نه این ه مناتر بته ست و نه تة او

شود این مسلله میتوانسته پایهای برای ایااد فرقی اساسی میا دو بان نه ه و نشتو باشتد در
بان نه ه نگا آنها به نشو و م اهر آ ف ط ا جه اس ا نه ه بود اس

به هزتین جهت

هم تنها مواردی ا نشو را ذکر کرد اند که منار بته ست و نه ته متیشتوند بترخالف بتان
نشو که نگا آنها در آ به تخطی

ا وظایهش و ادای ح و مرد بود فتارغ ا نتیاتة آ

که س و نه ه یا صرفاً فعلی حرام باشد این مسلله میتواند ول این وز اصحان باشد کته
در بان نه ه نشو را وام مطلق ست و نه ته متیداننتد ولتی در بتان نشتو تنهتا برختی ا
اصحان متعرض این مسلله شد اند چنین وضعیتی مز تن است ناشتی ا ن تر آنهتا مبنتی بتر
واملی نشو برای س و نه ه تنها در بعضتی ا حتاال آ باشتد بترخالف بتان نه ته کته
قاودتاً من ور ن ر در آناا ا نشو هزا موارد نشو ی اس که دارای ارتبا بتا ست و نه ته
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هستند هزچنان ه در مسلله خروج در بان نشو توسط اکثری به ونتوا وامت مطلتق نشتو
دید شد ولی در بان نه ه کزتر کسی آ را به ونوا وام س و نه ه مطرح کرد است
مسلله که قاب جز اس این ه اگر خروج مطل اً نشو و حرام باشد ولتی ف تط در بعضتی ا
فروض آ والو بر حرام بود وام س و نه ه هم باشد که مثالً میتواند هزا فرض ستهر
باشد که در بان نه ه ا خروج وام س و

چنین تعبیر شتد است

در نتیاته وجتود چنتین

تصوراتی ا جانب اصحان ا مباحث مسلله و ارتبارشا با هریک ا دو بان و ودم دقت بته
تو ی دقیق و هزاهنش آنها در دو موضعی که مورد بحث قرار گرفتهاند منار به پیش آمتد
چنین ناهزاهنگیهایی در م ام وز شد اس

امری که میتوانس پیش نیایتد اگتر مباحتث

مرتبط به هر بان ف ط در هزا بان مطرح می شدند و مباحتث بته هتم پیوستته نیتم بتا ن تر بته
ی دیگر در هر بان یا هر دو بان ررح میگردید هزچنان ه مش التی مشتابه بتر اثتر متوارد
مشابه دیگری ا این وضعی در ابوان مختلب و مسائ متعدد ف هی پتیش آمتد انتد بته ن تر
می رسد تنهتا را اجتنتان ا تعارضتا

بتا خوانی مستائ بته صتور هزممتا و رستید بته

پرداختی واحد و هزاهنش ا آنها باشد چه بتا رترح آنهتا تنهتا در یتک بتان و چته بتا رترح
و مرتبط آنها در دو بابی که اقتضای بحث ا آ مسلله را دارند

متوا
منابع

 .1قرآن کریم.
 .2ابن ادریس ،محمدبنمنصوری1٤10ق) ،السرائر الحاوی لتحرصر الفتاوی ،قم :دفتر ا تشارات اسالمی.
 .3ابن حمزه ،محمدبنعلیی1٤08ق) ،ال سیلة ال ُیل الفضیلة ،قم :تاب ا ه آیةاهلل مرعشی.
 .٤حر عاملی ،محمدبنحلنی1٤09ق) ،تف یل وسائل الُیعة ال مسائل الُرصعة ،قم :ا تشارات
.

آل ادبیت

 .5حرا ی ،حلنبنعلیی1٤0٤ق) ،تحف العق ل ع آل الرس ل ،قم :دفتر ا تشارات اسالمی.
اسالمی.
-------------- .7ی1٤12ق) ،مختلف الُیعة ف احكام الُرصعة ،قم :دفتر ا تشارات اسالمی.
-------------- .8ی1٤13ق) ،ق اعد االحكام ف معرفنة الحنالل و الحنرام ،قام :دفتار ا تشاارات
اسالمی.
.

-------------- .9ی1٤20ق) ،تحرصر االحكام الُرعیة ،قم :مؤسلة امام صادق

-------------- .10ی1٤21ق) ،تلخیص المرام ف معرفة الحالل و الحنرام ،قام :ا تشاارات دفتار
تبلیغات اسالمی.
 .11حلی ،قطّان ،شمساددینبنمحمدی1٤2٤ق) ،معالم الدص فن فقنه آل صاسنی  ،قام :مؤسلاة اماام
صادق

.

 .12حلی ،یحییبنسعیدی1٤05ق) ،الجامع للُرائع ،قم :مؤاسة ادلیدادشهداء

.

 .13سبزواری ،محمدباقربنمحمد مؤمنی1٤30ق) ،كفاصة االحكام ،اصفهان :ا تشارات مهدوی.
 .1٤سلّار ،حمزةبنعبدادعزیزی1٤0٤ق) ،المراسم ،قم :منشورات ادحرمین.
 .15شهید اول ،محمدبنمکیی1٤10ق) ،اللمعة الدمُقیة ف فقه االمامیة ،بیروت :دارادتراث.
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 .6حلی ،حلنبنیوسفی1٤11ق) ،تب رة المتعلمی ف احكام الدص  ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد

 .16شهید ا ی ،زیناددینبنعلیی1٤13ق) ،مسالک االفهام ال تنقیح شرائع االسالم ،قم :مؤسلاة
معارف اسالمی.
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------------------ .17ی1٤10ق) ،الروضننة البهیننة ف ن شننرح اللمعننة الدمُننقیة ،قاام:
تابفروشی داوری.
 .18صدوق ،محمدبنعلیی ،)1378عی ن اخبار الرضا

 ،تهران :شر جهان.

-------------- .19ی1٤03ق) ،م الصحضره الفقیه ،قم :دفتر ا تشارات اسالمی.
 .20صیمری ،مفلحبنحلنی1٤20ق) ،غاصة المرام ف شرح شرائع االسالم ،بیروت :دارادهادی.
، .21برسی ،فضلبنحلانی1٤10ق) ،المؤتلف م المختلف بی ائمنة السنلف ،مشاهد :مجماع
ادبحوث االسالمیة.
، .22رابللی ،ابن براجی1٤06ق) ،المهذب ،قم :دفتر ا تشارات اسالمی.
، .23وسی ،محمدبنحلنی ،)1387المبس ط ف فقه االمامیة ،تهران :المکتبیة المتتویةیة

ییل

اآلثلر الجعفتیة.
--------------- .2٤ی1٤07ق) ،تهذصب االحكام ،تهران :دارالکتب ا االمیة.
--------------- .25ی ،)136٤الخالف ،قم :دفتر ا تشارات اسالمی.
--------------- .26ی1٤00ق) ،النهاصة ف مجرد الفقه و الفت ا ،بیروت :دارادکتاق ادعربی.
 .27عریضی ،علیبنجعفری1٤09ق) ،مسائل عل ب جعفر ،قم :موسلة آل ادبیت

.

 .28عمیدی ،سیدعمیداددینبنمحمدی1٤16ق) ،كنزالف ائد ف حل مُكالت الق اعند ،قام :دفتار
ا تشارات اسالمی.
 .29عیاشی ،محمدبنملعودی ،)1380كتاب التفسیر ،تهران :چاپ ا ه علمیه.
 .30فاضل م داد ،م دادبنعبداهللی1٤0٤ق) ،التنقیح الرائع ،قم :تاب ا ه آیةاهلل مرعشی.
------------------- .31ی1٤22ق) ،كنزالعرفان ف فقه القرآن ،قم :ا تشارات وید اسالم.
 .32ف رادمح ین ،محمدبنحلنبنیوسفی ،)1387اصضاح الف ائد ،قم :مؤسلة اسماعیلیان.
 .33فیض اشا ی ،محمدمحلنبنشاه مرتضایی1٤01ق) ،مفناتیح الُنرائع ،قام :تاب ا اه آییةاهلل
مرعشی جفی.
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 .3٤لینی ،محمدبنیع وقی ،)138٤الكاف  ،تهران :المکتبة ا االمیة.
 .35وفی ،محمدبنمحمد اشع یبیتا) ،جعفرصات ،تهران :مکتبة نینةی الحدیثة.
 .36مجللی ،محمدباقربنمحمدت یی1٤03ق) ،بحاراالُ ار الجامعة لدرر اخبنار االئمنة االطهنار،
بیروت :دار احیاء ادتراث ادعربی.
 .37مجللی ،محمدت یی136٤ق) ،روضة المتقی ف شرح من الصحضنره الفقینه ،قام :مؤسلاة
فرهنگی اسالمی وشا پور.
 .38مح ق حلی ،جعفربنحلنی1٤08ق) ،شرائع االسنالم فن مسنائل الحنالل و الحنرام ،قام:
ا تشارات اسماعیلیان.
------------------- .39ی1٤18ق) ،المخت ر النافع ف فقه االمامیة ،قم :مؤسلة مطبوعات دینی.
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 .٤0مفید ،محمدبنمحمدی1٤13ق) ،المقنعة ،قم :نگره جها ی هزاره شیخ مفید.

