وﻗﺘﯽ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮاﻫﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﻪ ﻃﻼق اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺴﺦ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺸﺎء آن زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت،
ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻃﻼق و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﻃﻼق ﺧﻠﻊ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در ﻧﺸﺴﺖ« ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ »از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه ﺧُﻠﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ واژه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧَﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺪن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻃﻼق ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﺮاﻫﺖ از ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ،از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ واژه در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ و رواﺋﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف درﺑﺎره ﺧﻠﻊ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن اﺳﺖ.
ﺧﻠﻊ؛ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻃﻼق؟
ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ اداﻣﻪ داد :آﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼق اﺳﺖ و ﯾﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؟ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻊ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺟﺪای از ﻃﻼق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺪ زوﺟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻛﺎر آن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺋﻦﻛﺮدن
ﻃﻼق ﺑﻪﻋﻼوه اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ زوج اﺳﺖ؟ و در آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻋﻘﻮد اﺳﺖ و ﯾﺎ از اﯾﻘﺎﻋﺎت؟
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال اول ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺧﻠﻊ را از ﺟﻨﺲ ﻃﻼق ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﮑﺎم
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻼق ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻠﻊ را از ﺟﻨﺲ ﻓﺴﺦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آنرا ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ادﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﺴﺦ ﻋﻘﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻼق ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﻼق؛ ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺪاﯾﯽ زن و ﻣﺮد اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺮاﻫﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻼق ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ زن درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺧﻠﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آن را ﻣﺒﺎرات ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻊ و ﻃﻼق اﺳﺖ؟
ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﻮاع ﻃﻼق ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﭘﺮداﺧﺖ و اداﻣﻪ داد :در ﻃﻼق ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻼق ،ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آن و
ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻘﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﺳﺖ و ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق زن را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺧﻠﻊ اﯾﻦ زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﺮاﻫﺖ و ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮش دارد ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.

ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺧﻠﻊ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زن و ﺧﺎﻧﻮاده ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻠﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد و اﻓﺰود:
اﺣﺘﻤﺎل اول آﻧﮑﻪ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دوم آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﺪه و از اﻗﺴﺎم
ﻃﻼق اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از اﻗﺴﺎم ﻃﻼق ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﮑﻢ ﻃﻼق اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ اول :ﺧﻠﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﻼق اﺳﺖ
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﻼق اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ در ﺻﯿﻐﻪ آن ﻟﻔﻆ« ﻃﺎﻟﻖ »ﯾﺎ « ﻃَﻠَّﻘﺖ »ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻬﺎ ﺧﻠﻊ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎء و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺻﯿﻐﻪ ﺧﻠﻊ را اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،از
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎﺋﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺣﻠﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﯾﮏ ﻃﻼق از ﺳﻪ ﻃﻼق ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .در رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮی از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻃﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در ﭘﯽ آن ،ﻃﻼﻗﯽ واﻗﻊ
ﺷﻮد.
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ آﻣﺪه «:ﺧﻠﻊ زن ،ﻃﻼق اوﺳﺖ »اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در دﻻﻟﺖ اﯾﻦ
رواﯾﺎت دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ« ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻃﻼﻗﻬﺎ »ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻊ ﻃﻼق اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺣﮑﻢ
ﻃﻼق و ﻧﺎزل ﻣﻨﺰﻟﻪ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟
وی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﻮﯾﺐ رواﯾﺎت و ﮐﺘﺐ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻊ و ﻃﻼق داﻧﺴﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ
از اﻣﺎم رﺿﺎ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻃﻼق و ﺧﻠﻊ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ
در ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻃﻼق ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آن ﻃﻼق
واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺣﺎﺋﺮی اﺳﺘﺪﻻل ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﮔﻔﺖ :از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻠﻊ از ﻃﻼق آﻣﺪه از
روی ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮده و ﺧﻠﻊ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻃﻼق ،اﺛﺮی در ﭘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ،ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻃﻼق ﻧﻪ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و
ﻧﻪ اﯾﻘﺎع؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮوﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻃﻼق ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
وی در اداﻣﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ آﯾﻪ  229و  230ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺑﺘﺪا دو ﻃﻼق ذﮐﺮ و ﺳﭙﺲ از اﻓﺘﺪاء ﯾﺎ ﺧﻠﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه و اﮔﺮ اﻓﺘﺪاء را ﻃﻼق ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﻃﻼقﻫﺎی ﻣﺸﺮوع
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻓﺴﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﺋﺮی اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ اﯾﺮاد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺧﻠﻊ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻃﻼق ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﭼﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻼق ،در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد ﻃﻼقﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﻼق ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ،ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل دوم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد اﮔﺮ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون اﻧﻀﻤﺎم ﻃﻼق ،ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻨﺎﯾﻪ
در ﻃﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ در اﻧﺸﺎء ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻔﻆ ﺻﺮﯾﺢ ﻃﻼق ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺎﯾﻪای
از ﻃﻼق ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺛﺮی در ﭘﯽ ﻧﺪارد.
وی ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﻮم درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﻊ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻔﻆ و ﻧﯿﺖ ﻃﻼق اﺳﺖ و اﻧﺸﺎء ﺑﺪون ﻟﻔﻆ و ﻧﯿﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼق ﻧﯿﺴﺖ.
در اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺣﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ در اﺳﺘﺮداد ﻋﻮﺿﯿﻦ از ﻃﺮف زوﺟﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ
ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﻧﻪ ﻃﻼق.
ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺣﺎﺋﺮی در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻗﯿﺐ را ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .و روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﺮوه اول ﮐﻪ ﺧﻠﻊ را ﻃﻼق ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮ رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ،رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد آن اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم :ﺧﻠﻊ ﻧﺎزل ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻃﻼق اﺳﺖ
وی اﻧﺤﺼﺎر ﺟﺪاﯾﯽ را در دو ﺷﮑﻞ ﻃﻼق و ﻓﺴﺦ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼق اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺴﺦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺎﺋﺮی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻃﻼق ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻠﻊ ﻫﻤﺴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺧﻠﻊ را در ﺣﮑﻢ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻃﻼق داﻧﺴﺘﻪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﻠﻊ از ﺗﻌﺪاد ﻃﻼقﻫﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﻠﻊ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺳﻪ ﻃﻼق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﮑﻢ
ﻃﻼق و ﻧﺎزل ﻣﻨﺰﻟﻪ آن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻊ ،ﻃﻼق اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﮑﻢ ﻃﻼق اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﺻﺎﺣﺐ رﯾﺎض ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻠﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ،ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﭘﺲ ﺧﻠﻊ ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﯽ اﺳﺖ.
داوری ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
وی در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻊ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻼق اﺳﺖ،
ﻟﮑﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﺟﺎری ﻣﺠﺮای ﻃﻼق و در ﺣﮑﻢ آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﻪ ﻃﻼق اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺴﺦ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺸﺎء آن زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻃﻼق و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم ﻋﻤﺪه اﺷﮑﺎلﻫﺎی وارد ﺑﺮ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ دو اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
اﺷﮑﺎل اول آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻊ ،ﻃﻼق ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻘﻪ ﺛﻤﺮهای ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ،اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﻓﺎﻗﺪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
وی اﺷﮑﺎل دوم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را اﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻃﻼق ﺑﻌﻮض از ﺧﻠﻊ ،راه را ﺑﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻃﻼق و ﺧﻠﻊ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،و در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل اول ﺛﻤﺮاﺗﯽ در ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻊ و ﻃﻼق را ﻣﻄﺮح و ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص اﺷﮑﺎل دوم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻊ و ﻃﻼق ﺑﻌﻮض ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل ﻃﻼق
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻠﻊ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زن و ﺧﺎﻧﻮاده ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺒﺎرات
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻊ ،ﺑﺎﺋﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد؛ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪد از زن
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎرات را ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﻠﻊ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﺧﻠﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرات ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرات و ﺧﻠﻊ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد :اول آﻧﮑﻪ در ﺧﻠﻊ ﺗﻨﻬﺎ زوﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮاﻫﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ در ﻣﺒﺎرات دو ﻃﺮف
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﺮاﻫﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪاﯾﯽ دارﻧﺪ .دوم آﻧﮑﻪ در ﺧﻠﻊ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از آن از زوﺟﻪ
ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺒﺎرات زوج ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﯿﺶ از ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر درﺑﺎره ﺧﻠﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻃﻼق در
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻠﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺒﺎرات ﻃﻼق ﻻزم اﺳﺖ.
ﺣﺎﺋﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺗﻔﺎوت در
ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﻫﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در ﺧﻠﻊ ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﻫﺖ زوﺟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪی و ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﮐﻼم ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺒﺎرات
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﻼق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رواﯾﺎت ﺧﻠﻊ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
دﻻﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻊ و ﻃﻼق ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

ﺣﺎﺋﺮی اﻓﺰود :دﻻﯾﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻮدن ﺧﻠﻊ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد
ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻃﻼق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺧﻠﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و
ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻃﻼق ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﯾﯽ زن و ﻣﺮد ﺑﻮده و ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮد ﻻزم و از ﺳﻮی زن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
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