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چکیده
در دو فـراز قبـل از اسـالم در    » خلـع «نگرشی دقیق به رونـد تـاریخی   دراین نوشتار سعی شده، با

به شکل کنـونی را  » نھاد خلع«درپی و تکوین ھای پیعربستان و بعد از اسالم، چگونگی آفرینش نظریه
گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم.که پشتوانه قانون

ی انحـالل نکـاح از ناحیـه زوجـه     هھای فقھا بـه دو جریـان فکـری در حـوز    در ضمن بیان دیدگاه
گیری از نظرگاه فقھـای متقـدم   ی فکر جدیدی در این نھاد حقوقی و فاصلهبرخوردیم که نشانگر جرقه

(ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود.
گذاری و توسط عالمه حلی مستدل ، توسط ابوالصالح حلبی پایه»وجوب خلع«اولین فکر با عنوان 

از ابتـدای ایـن دوره بـه    » خلـع «ھای آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و دگاهگردید، اما دی
شھید » خلع معوض«پیروی از سالر، از اقسام طالق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام 

ام از دیدگاه توان، با الھرسد میثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می
گذاری کرد.ی نوینی را پایهبازنگری کرده و نظریه» نھاد خلع کنونی«فقھای متقدم، در 

.طالق، خلع، خلع واجب، خلع معوض: هاکلیدواژه

.١٨/١٢/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٨/١١/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

بندنـد تـا در کـانون گـرم     گردد. مرد و زن پیونـد ازدواج مـی  پیشینه جدایی به ازدواج برمی
ش برسند؛ اما بنا به ضـرورت، بـرای ھمـان حفـظ آرامـش، در      خانواده در کنار یکدیگر به آرام

کند. در توانند به این زندگی ادامه دھند و یکی از آنان یا ھر دو جدایی را اراده میمواردی، نمی
زمینه اراده زوجه برای جدایی، مسایل و مشکالتی در جامعه ما وجود دارد که از نحوه نگـرش  

کنـد و فتـاوا و   را تعریـف مـی  » طالق خلـع «انون مدنی که ق۱۱۴۶مجری قانون نسبت به ماده 
بـا  » خلع کنونی«گذاری در زمینه خلع به وجود آمده است. ھای فقھا به عنوان منبع قانوندیدگاه

شود.محقق می» نسبت به میزان فدیه«و » طالق«جلب رضایت زوج برای 
ع از ابتـدای تشـریع   پژوھش حاضر تالشی است برای پاسخ به این پرسش: آیا نظریـه خلـ  

ھمین گونه بوده یا درطول زمان دستخوش تغییراتی شده است؟
در این راستا، حوزه عربستان را در قبل از اسالم و در دوره تشریع، عصر انتقال فقه از عصر 
ائمه (علیھم السالم) به عصر فقیھان، دوره اجتھاد و گسترش فقـه، عصـر ابوالصـالح حلبـی تـا      

ایم.المه حلی تا میرزای قمی و عصر حاضر ترسیم کردهعالمه حلی و عصر ع

واژه طالق
ھای لغت، طالق زنان دارای دو معناست؛ الف. انحالل عقد نکاح؛ ب. رھایی، در اکثر کتاب

۴ی،؛ الجوھر۳۰۱/ ۱۳؛ الزبیدی،۲/۵۷؛ طریحی، ۱۰/۲۲۶جدا شدن (ابن منظور، ترک کردن و
 /۱۵۱۹  .(

طلقت المراة من زوجھـا: زن از ھمسـر   «آمده است: ج العروستامعنای مجازی دیگری در 
در این معنا، عمل طالق برای زن ھم به طور مجاز استفاده شده » خود طالق گرفت و جدا شد.

)۳۰۱/ ۱۳است. (زبیدی، 
مورد توجه قـرار گرفتـه و گـاه بـه عنـوان      » مقسم«گاه به عنوان » طالق«در اصطالح، واژه 

اگر به عنوان مقسم مورد نظر باشد، بـه معنـای   » طالق«ی شده است. واژه ارزیاب» نوع«و » قسم«
جدا شدن یکجانبـه  «است و اگر به عنوان قسم و نوع مورد نظر باشد، به معنای » مطلق جدایی«

است.» مرد از ھمسر دائمی خویش

خلعواژه
ت و اصطالح ھای کلیدی است که برای نیل به مقصود، الزم است در لغاز واژه» خلع«واژه 
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به آن پرداخته شود

؛ زن خواھان جـدایی از زوج خـویش اسـت. در    »خالعت المرأة بعلھا«نویسد: جوھری می
این ھنگام، زن، خالع یعنی جداکننده یا به تعبیری درآورنده حقوق زوجیـت از عھـده خـویش    

)١٢٠٦-١٢٠٥/ ٣(جوھری، است.
خلع ھم به مرد نسبت داده شده -۱: شوداز بررسی معنای لغوی خلع، دو نکته برداشت می

شود، ھم زن خـالع اسـت   و ھم به زن؛ بدین معنا که خلع، عمل طرفینی است و وقتی انجام می
کاربرد خلـع  -۲. )١٠٠-١١/٩٩؛ زبیدی، ٦٨٤-٦٨٢/ ١؛ طریحی، ٨/٧٦منظور، (ابنو ھم مرد؛ 

کـه قبـل از   » خلـع «واژه دھـد  برای عمل انحالل نکاح، برگرفته از آیه قرآن است؛ که نشان مـی 
گذاری را آیـه قـرآن   ھای لغت، دلیل این نامرفته است. ھمه کتاباسالم در این معنا به کار نمی

است و اینکه ارباب لغـت  ١، اصطالح و حقیقت شرعیه»خلع«رسد که اند؛ لذا به نظر میدانسته
اند تحت تأثیر قرآن و روایات بوده است.به آن اشاره کرده

شود لـذا از بیـان آن   یی که واژه خلع واجب وخلع معوض درپایان مقاله روشن میاز آن جا
کنیم.دراین قسمت خودداری می

ریزی گردیده است. در این از ابتدای تمدن بشری پایه» نھاد حقوقی جدایی«عنوان طالق به
بـه صـورت   را از رھگذر طالق نگریسته و به قوانینی درباره طـالق » نھاد خلع«نوشتار، پیشینه 

ایم.مختصر اشاره کرده

قبل از اسالم
جا که خاستگاه اصلی بحث، عصر جاھلیت و اقوام عربستان است، برای تحلیل پیشینه از آن

اختیار جدایی زن در فقه امامیه، فرھنگ حقوقی زمان نزول و بعضی قوانین حـاکم در بسـتر آن   
کنیم.زمان را بررسی می

عربستاناختیار طالق زوجه در حوزه 
طالق از جمله قوانین قدیمی میان اعراب جاھلی است که مراد از آن، عبـارت بـود از رفـع    

تمامی حقوقی که مرد بر عھده زن داشته و ترک کردن زن.

الفاظ را بـرای مقاصـد خـاص شـرعی خـود      بعضی از،از اسالمبحث الفاظ اصول فقه عنوان شد که شارع مقدس بعددر-١
(محقـق  شـود.  شده به کارگرفته است که به آن مصطلح شرعی یا حقیقت شرعیه اطالق میآنچه تا آن موقع استعمال میدرغیر
)١/٥٦داماد،
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انواع طالق در جاھلیت

طالقه. سه۱
طالقـه)  گانـه (سـه  طالقی که در زمان ظھور اسالم در میان اعراب مکه رایج بوده، طالق سه

شـد. در اخبـار،   طالقه ولی نه در یک مجلس) اجـرا مـی  ه است که البته به صورت جدا (سهبود
افتـاد کـه   رسد. این طالق بدین شکل اتفاق مـی گذاری این سنّت به اسماعیل بن ابراھیم میپایه

داد، در رجوع به ھمسر خود، از دیگـر مردھـا سـزاوارتر بـوده     اگر مردی، زن خود را طالق می
کرد و مجدداً برای بار دوم او را طـالق  ورت تمایل، اگر به ھمسر خود رجوع میاست و در ص

کرد و برای بـار سـوم او را بـه حبالـه نکـاح خـود       داد و باز ھم به زن سابق خود رجوع میمی
داد، طالق سوم، آورد، دیگر راھی برای رجوع مجدد وجود نداشت و اگر زن را طالق میدرمی

تاریخ برای چنین طالقی نیز داستانی ذکر شده کـه مربـوط اسـت بـه     شد. دربائن محسوب می
أعشی که خاندان ھمسرش نزد او رفتند و خواستار طالق ھمسرش شدند، در حالی کـه طـالق   
آن زن را تا زمانی که به سه طالق نرسید قبول نکردند و وقتی سه طالق واقع شد ایشـان قـانع   

الق را بائن شـمردند و دیگـر امکـان رجـوع بـرایش      شده و پذیرفتند. در طالق سوم بود که ط
ندانستند.

اعراب جاھلی برای این مشکل (عدم امکان ازدواج مجدد بعد از سه طالق) نیـز راه حلـی   
در نظر گرفتند و قانونی وضع کردند تا مرد بتواند حتی بعد از سه طالق (طالق بائن) به ھمسر 

ز طالق سوم به نکـاح مـرد دیگـری درآیـد و     سابق خود رجوع کند؛ بدین صورت که زن بعد ا
توانـد  بعد از نزدیکی، شوھر دومش او را طالق دھد. در این ھنگام است که ھمسر اول زن مـی 

ای ازدواج مجدداً با صیغه نکاح جدیدی با او ازدواج مجدد کند. به مردی که با چنین زن مطلقه
گوینـد.  مـی » محلـل «ل گردانـد،  کند تا بتوانـد وی را مجـدداً بـرای ھمسـر اول خـود حـال      می

)٥/٥٤٨جوادعلی،(
. ظھار۲

نامیدند. وجه تسـمیه آن،  می» ظھار«نوع دیگری از طالق نیز در آن دوره رایج بود که آن را 
این بود که مرد، زن خود را مستقیماً یا با الفاظی که اشاره به وی داشت، به چیزی کـه بـر مـرد    

گفـت:  یله ھمسر خود را تنبیه کند؛ مثالً مرد به زن خود مـی کرد تا بدین وسحرام بود تشبیه می
، یـا بـه الفـاظی    »انت علیّ کظھر امّی او کبطنھا، او کفخذھا او کفرجھا او کظھر اخـی او عمـیّ  «

شد. در قرآن نیز به آن اشاره شده است:مشابه چنین مضمونی و چنین بود که ظھار حاصل می
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انت علیّ کظھر امّـی =  : «گویندمی(کنندمی» ظھار«ھمسرانشانکسانی که از شما نسبت به 

انـد کسـانی تنھا مادرانشاننیستند؛ مادرانشانآنان ھرگز ») تو نسبت به من به منزله مادرم ھستی
و خداونـد بخشـنده و آمرزنـده    گویندمیسخنی زشت و باطل ن. آنااندآوردهرا به دنیا نکه آنا
)٢مجادله: (است.

ین اعراب جاھلی به دلیل عصبانیت، خشم و عدم توانایی اعراب در کنتـرل  گونه طالق باین
رفتارھا و انفعاالت روحی، بسیار رایج و معمول بوده است.

ترین نوع طالق بین اعراب جاھلی و باعث شدیدترین نـوع حرمـت بـین زن و    ظھار، رایج
انـت علـیّ کظھـر    «گفت: خواست زن خود را ظھار کند، به او میبود. زمانی که مرد میمرد می

گشت. در صدر اسالم نیز زمانی که اوس بن شد و طالق حاصل میو زن بر مرد حرام می» امّی
الصامت (برادر عبادة بن الصامت) ھمسر خود، خولة بنت ثعلبة بن مالک را ظھار کرد، آیه نـازل  

را طـالق داد. ایـن   که به وسیله ظھار بتـوان زنـی  گردید و کفاره برای ظھار مقرر گشت؛ نه این
جا مانده از دوره جاھلیت در آن دوره بوده است.خاطر فرھنگ بهعمل اوس به

کردند، مردھا در دوره جاھلیت ھرگاه با ھمسران خود یا با خویشان ایشان درگیری پیدا می
ھای فرھنـگ خـاص دوره جاھلیـت    کردند. این نوع از سوگند از نمونهسوگند ظھار را بیان می

برای این نوع از عمل اعراب نیز بابی در کتب فقھی و حـدیثی در ضـمن احکـام طـالق     است. 
وجود دارد که به وسیله آیات یک تا چھار سوره مجادله لغو گردیده اسـت کـه بیـانگر حرمـت     

این عمل در اسالم و قرار دادن کفارّه برای ظاھر (زوج) است.
. ایالء۳

نامیـده شـده   » ایـالء «ب جاھلی ذکر گردیـده کـه   در تاریخ، نوع دیگری از طالق برای اعرا
چند مـاه یـا یـک    » مثال«است. ایالء عبارت است از سوگندی که بر اساس آن مرد، برای مدتی 

گونـه  کند و در این مدت بـا وی ھـیچ  سال یا دو سال یا حتی چند سال، ھمسر خود را ترک می
عباس نیز منقول است.ثی از ابنسازد. این نوع از طالق در حدیتماس و نزدیکی برقرار نمی

در ضمن باب طالق در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در     » ایالء«در کتب حدیثی و فقھی، باب 
سوره بقره، از این عمل منع شد و مرد تنھا چھار ماه مجـاز بـه   ۲۲۷ـ ۲۲۶اسالم، با نزول آیات 

پس از پایـان چھـار   نامند؛ زیرادار میترک بستر ھمسر خود شد. این نوع طالق را طالق مدت
)٥/٥٤٨جوادعلی،(ستاند.ماه، اگر مرد از ھمسر خود تمکین نکند، حاکم طالق زن را می
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. طالق به وکالت از شوھر یا با واگذاری این حق از طرف شوھر۴

داشتند؛ امـا برخـی از   طالق از نظر بیان و اجرا تنھا در دستان مردان بود و زنان عده نگه می
کردند که اختیارشان در دست خودشـان باشـد؛   درتمند ھنگام ازدواج شرط میزنان اشراف و ق

بدین شکل که اگر خواستند در نکاح مرد باقی بمانند و اگر طالب جدایی بودند شوھر خـود را  
ترک کنند و طالق واقع شود. سلمی بنت عمرو بن زید بن لبید بن خـداش الخزرجیـه، فاطمـه    

جه، ماریه بنت الجعید، عاتکه بنت مرّه و السوا بنـت األعـبس از   بنت الخرشب األنماریه، أم خار
زنان اشراف و با نفوذ عرب بودند که ھنگام ازدواج شرط کردند که حق طالق داشته باشند.

شـد و در  که به دست زنان با شرط واقع مـی -شیوه طالق زنان از مردان در دوره جاھلیت 
جیب بود که در آن ھیچ سخنی در میان نبـود. طـالق   ای عشیوه-دادواقع زن، مرد را طالق می

این زنان که میان قبایل چادرنشین بـود، بـدین صـورت بـود کـه اگـر درِ ورودی چـادر محـل         
گرداند یا اگر بـه سـمت جنـوب    شان به سمت مشرق بود، زن آن را به سمت مغرب میزندگی

جام ایـن حرکـت از سـوی زن    داد. وقتی مرد متوجه انبود آن را به سمت شمال تغییر جھت می
گشت. این، شیوه اھـل الـوبر   فھمید که زن طالق گرفته است و به خانه بازنمیشد، میخود می
ای در عربستان که محل اقامت صحرانشینان است) در طالق بوده است. ھنگامی که زن، (منطقه

رفـت و  مـی کـرد و بـه سـوی خـانواده خـود      داد، خانه او را ترک مـی شوھر خود را طالق می
ھـای  ، زن حاتم طایی، به علت بـذل و بخشـش  ) ماویه٥/٥٤٨،موھ(گرفت.گونه طالق میاین
الھاللی،(ای برای ھمسرش سرود و فرستاد.حساب شوھرش، به خانه پدرش رفت و قصیدهبی
٤٩(

گونه جدا شمرد که اینھای برخی زنان عرب، از جمله مادر عبدالمطلب را برمیابوھالل نام
و بـدین نحـو کـه    » اذا تزوجت الواحده منھن رجال و اصبحت عنده، کان امرھا الیھـا. «اند: هشد

کردند، نشانگر عـدم رضـایت و کراھـت زن بـوده و در     صبح روز ازدواج اگر غذا درست نمی
شده اسـت. بـه نظـر او، ایـن نـوع جـدایی، مخصـوص غیـر         نتیجه، اعالم جدایی محسوب می

عمر کحاله ضمن نقل )١٣٢وافی، (ھا بوده است.نشینقبلی برای بادیهھا بوده و نوعنشینبادیه
کانوا یخلعون نساءھم ایضا و الخلع فراق الزوجـه علـی مـال،    «دارد: مورد اخیر جدایی، بیان می

)٣٤(کحاله،».ماخوذ من خلع الثوب الن المراه لباس الرجل
ولـی نگارنـده،   )٣، پیشـوایی (اندهاکثر نویسندگان، این نمونه را جزء طالق خلع تلقی کرد

توان بـا طـالق وکالـت از شـوھر مقایسـه کـرد؛ در غیـر ایـن صـورت،          کند که میاستنباط می
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بایست چنین معتقد شویم که زوج حق طالق خویش را به زوجه در ابتـدای نکـاح واگـذار    می
کرده است.می

. خلع معوض (توافقی)۵
وده، در مواردی چنین اختیاری برای زن میسر بـوده  با این که اختیار جدایی به دست زوج ب

تا خویش را از حباله نکاح زوج خارج کند و بدین شکل با زوج بر سر طالق خویش به توافق 
پذیرفته است که خانواده زوجه یـا ولـیّ او یـا کسـی از     این امر بدین شکل صورت می٢برسد.

ر مقابل پرداخت مالی یا انجام کاری که طرف ولیّ زن (وکیل ولی زن) با زوج مذاکره کرده و د
گونـه از طـالق را خلـع    داد. ایـن در جھت منـافع زوج اسـت، مـرد زن خـویش را طـالق مـی      

)٥/٥٤٨جوادعلی،(نامیدند.می
در تاریخ آمده است که اولین خلع، خلع عامر بن الظرب بوده است کـه دختـر خـود را بـه     

ب درآورده بـود کـه وقتـی دختـر پسـر عمـوی       ازدواج پسر برادرش عامربن الحارث بن الظـر 
)٤٩الھاللی،(خویش را دید از او متنفر گردید و خواھان طالق شد.

ابوبکر بن درید بـا  امالی، این جریان را به نقل از بلوغ االرب فی معرفه احوال العربکتاب 
منـک بمـا   فقال: ال اجمع علبک فراق اھلک و مالک و قد خلعتھـا  «نقل کرده است: » خلع«لفظ 

)٢/٤٩آلوسی، (».اعطیتھا
بنابراین، خلع، طالقی است که در مقابل اعطای مالی که زوجه یا نزدیکـان زوجـه در برابـر    

پذیرد.پردازند، صورت میجدایی زوجه به مرد می
رسوم نظام جاھلی

. عضل۱
کـرد  عضل، از رسوم جاھلی است. این عمل بدین صورت بود که مردی با زنی ازدواج مـی 

قـدر  رفت و این عمـل را آن داد و نه نزد او میکرد، نه طالقش میاما او را به حال خود رھا می
کـرد و جـواز ازدواج بعـدی خـود را     داد تا زن با دادن مالی مرد را راضی به طالق میادامه می

ستاند. عضل میان اعراب قریش وجود داشت.می
درپیحّد و حساب و پیھای بی. طالق۲

توانست زن خود را سـه بـار یـا ده بـار یـا      رسوم دوره جاھلیت این بود که مرد مییکی از
حتی بیشتر از این تعداد طالق دھد، سپس مجدداً در دوره عدة به زن خود رجوع کنـد. تعـداد   

.است»خلع معوض«قابل مقایسه با نھاد این حالت-٢
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ھا ھیچ حدّ و مرزی نداشت و پس از ھر بار رجوع، زن مجدداً ھمسـر مـرد قلمـداد    این رجوع

آمده که مردی از انصار از ھمسر خود خشمناک شد و به او گفـت: نـه   شده است. در اخبار می
دھم. تو را طالق می«کنم. زن گفت: چگونه؟ مرد گفت: شوم و نه تو را رھا میبه تو نزدیک می

کـنم، سـپس مجـدداً طالقـت     سپس زمانی که نزدیک پایان مدت عده تو بود، به تو رجوع مـی 
مرد زن خـود را طـالق داد و   » کنم.ات به تو رجوع میعدهدھم و دوباره نزدیک پایان دوره می

تا زمانی که رجوع برای وی جایز بود، به زن رجوع کرد، سپس مجدداً او را طالق داد تا بـدین  
وسیله او را تحقیر کند و به وسیله رجوع قبل از پایان عده، زن را آزار دھد و این عمل را بارھا 

را در سه طالق محصور گرداند؛ بدین شکل که دوبار طـالق  تکرار کرد. سپس پروردگار طالق 
گفته شده کـه طـالق قبـل از    ». اِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ«دھد و پس از بار سوم: می

توانست زن خود را صـد  اینکه خداوند آن را در سه بار محصور گرداند، حدّی نداشت. مرد می
اش پایان پذیرد به او رجوع کند. اسالم این عمل مضرّ که مدت عدهنبار طالق دھد و قبل از ای

)٢٢٩بقره: (حرام گردانید.» ٍالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان«را در آیه 
چون در بیشتر موارد، طالق در دست مردان بود، زمانی که خانواده زن خواسـتار طـالق او   

ھـای دیگـر، وی را بـر طـالق مجبـور      د، با ارعاب، تھدیـد، یـا ضـرب و شـتم زوج و راه    بودن
کردند؛ حتی اگر زوج ھیچ تمایلی برای طالق نداشت و این نحوه از طالق نزد ایشان کـامالً  می

مشروع و قانونی بود. نزد برخی اعـراب جـاھلی، حتـی طـالق اشـخاص عصـبانی (خـارج از        
سـازد،  در حال شوخی و بدون قصد صیغه طالق را جـاری مـی  کنترل)، مست و حتی کسی که 

شـده  دارای اعتبار بوده است؛ چون در آن عصر، ھمین که صیغه طالق از جانب مـرد بیـان مـی   
کرده است.است در اثربخشی آن کفایت می

اختیار طالق زوجه در ادیان مستقر در عربستان
رتشت و یھود.ادیان موجود در عربستان عبارت بود از: مسیحیت، ز

. اختیار طالق زوجه در دین مسیحیت١
گانه در باب حق طالق این اسـت کـه در مـذھب کاتولیـک، طـالق      برآیند کلی مذاھب سه

یک از زوجین متصور نیست و در مذھب پروتستان و جنبه قانونی ندارد و حق طالق برای ھیچ
او خیانت کرده است که پس ارتدکس، حق طالق با زن یا مردی است که زوج یا زوجه وی به 

)٢٩واحدی، (گردد. از اثبات آن، واجد این حق قانونی می
. اختیار طالق زوجه در دین زرتشت٢

توان گفت؛ نوعی طالق شبیه طـالق خلـع در دیانـت    می» ماتیکان ھزاردستان«با استنباط از 
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نسـته از شـوھر   توازرتشت وجود داشته است که زن با بخشیدن مھر خود یا ھر مال دیگـر مـی  

فصـل ھشـتم ایـن قـانون بتـوان      ۸رسد از بند به نظر می)٣٤ھمو،(خود تقاضای طالق نماید.
چنین استنباطی کرد: مالی را که شوھر در مدت زناشویی به زن خـود ببخشـد در صـورتی کـه     
طالق به رضایت زن به عمل آمده باشد زن حـق تصـرف در آن مـال را نـدارد و دو مرتبـه بـه       

شوھر درخواھد آمد.ملکیت 
. اختیار طالق زوجه در دین یھود٣

)٢٣، موھ(ھای دینی یھود، حقوقی در مورد طالق برای زن شناخته نشده است؛در کتاب

بعد از اسالم
دربررسی تاریخی خلع، پس از طرح مباحث مقدماتی، اینک در حوزه اصلی موضوع خـود  

پردازیم.به طرح پیشینه تاریخی آن می
شریع: قرآن و سنت رسول خدادورة ت

اولین دوره فقه، دوره تشریع است که از نظر امامیه، قرآن اولین مصدر تشریع احکام اسـت.  
در ارتباط بـا جریـان خلـع نـازل شـده      ٣سوره بقره۲۲۹ھای تفسیر آمده است که آیه در کتاب

است.
، بـین احادیـث   در این دوره)٥١ربانی،(دومین مصدر تشریع احکام، سنت رسول خداست

ای را در مورد موضـوع خلـع   السالم)، نمونهمنقول از رسول خدا (ص) و امامان معصوم (علیھم
آوریم:می

اش رسول خدا (ص) برای نماز صبح بیرون آمد، دید حبیبه دختـر سـھل بـر لـب در خانـه     
نـه  این کیست؟ او گفت: من حبیبه دختر سھل ھسـتم؛  «ایستاده است. رسول خدا (ص) فرمود: 

من و نه ثابت. چون ثابت آمد، رسول خدا (ص) به او فرمود: این حبیبه کـه گفـت آنچـه خـدا     
خواست گفته شود. حبیبه گفت: ای رسول خدا! ھرچه را که به من داده نزد مـن اسـت. رسـول    

اش نشست (از منـزل  خدا (ص) به ثابت فرمود: از وی بگیر، او گرفت و حبیبه در میان خانواده

یقیمـا  بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ وَ ال یحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّـا آتَیتُمُـوھُنَّ شَـیئاً إِالَّ أَنْ یخافـا أَالَّ    الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ »-٣
هِ فَال تَعْتَدُوھا وَ مَـنْ یتَعَـدَّ حُـدُودَ اللَّـهِ     حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ یقیما حُدُودَ اللَّهِ فَال جُناحَ عَلَیھِما فیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّ

»فَأُولئِکَ ھُمُ الظَّالِمُونَ.
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٤»اش رفت).ان خانوادهشوھر به می

گذار عصر ائمه (ع) به عصر فقیھانۀدورِ 
شویم با تغییر و تحول در دیدگاه، نسـبت  از این دوره به بعد، ھرچه از عصر تشریع دور می

گردیم.به خلع مواجه می
٦»فقه الرضا«در ٥بابویه. دیدگاه ابن١

یابـد مگـر از   س تحقـق نمـی  خلـع، پـ  «شود: گونه معرفی میدر این کتاب، ماھیت خلع این
جانب زن. آن، عبارت است از این که زن به شوھر خود بگوید: من بـه ھـیچ سـوگندی بـا تـو      

آورم کـه کراھـت داری. ھنگـامی    پایبند نیستم و مطیع امر تو نیستم و بر فراش تو کسانی را می
صداق بیشتر باشد گیرد گرچه از شود آنچه از او میھا را گفت، برای شوھر او حالل میکه این

شـود و  شود و پس از انقضاء عده، این زن بر سایرین حـالل مـی  و بینونت و جدایی حاصل می
٧».تواند خواھر او را به ازدواج خود درآوردمرد ھم از ھمان لحظه می

بابویـه،  که آیا تالیف امام رضا (ع) است یا تـالیف ابـن  » فقه الرضا«اختالف فقھا درباره متن 
ترین اثر یک فقیه شـیعی اسـت؛ البتـه برخـی آن را بـه      ثابت کند که این کتاب قدیمیتواند می

اند.عنوان اثر فقھی قبول نداشته و به عنوان روایت قلمداد کرده
. بینش شیخ صدوق در المقنع٢

رسد کـه عبـارات پـدر را    ق) می۳۸۱بابویه، نوبت به فرزندش، شیخ صدوق (م پس از ابن
که زن بگویـد: جنابـت از ناحیـه تـو را غسـل      کند؛ مانند اینبیشتر نقل میدرباره خلع با شدت

حبیبة بنت سھل أخبرتھا کانت عند ثابت بن قیس بـن شـماس وان   عبدالرحمن انروی عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت -٤
ول اهللا (ص) من ھذه فقالـت أنـا حبیبـة بنـت     الصبح فوجد حبیبة بنت سھل عند بابه فقال رسرسول اهللا (ص) خرج إلی صلوة

سھل ال أنا وال ثابت فلما جاء ثابت قال له رسول اهللا (ص) ھذه حبیبة قد ذکرت ما شاء اهللا أن یذکر فقالت حبیبة یـا رسـول اهللا   
)٣/٣٩٢االحسائی،(کلما أعطانی عندی فقال رسول اهللا (ص) لثابت خذ منھا فأخذ منھا وجلست ھی فی أھلھا. 

و روایت سـند که توانسته است کتاب فقھی را مـجـرد از ستاو نـخـستین مؤلف کتاب فقھی عاری از ذکر سند روایت ا-٥
الرساله که به نام عئالشراو نظر او تألیف کند و کـتابی به ھمین سبک به نام ادھنده فتونشان مانند اثری مخصوص به مؤلف و

این کتاب ھمان اسـت  که، جھت پـسـر خـود، صـدوق، بـه یـادگـار گذاشت. ظاھر امر این استشودمیخوانده ھمالی ابنه
اند که مقصود رو برخی چنین پنداشتهموسی ھست؛ از اینبنعلیدر آغاز آن، قال چونشود؛م خوانده میھالفقه الرضوی که 

ع) است.(الرضاموسی بنعلیاز او، امام 
و معتقدنـد کـه   انداین کتاب را تأیید کردهشیخ بحرانی و سید مجاھد ،میرزا عبداهللا افندی، عالمه مجلسی، مالمھدی نراقی-٦

شـیخ حـر   موجود است. مرحـوم  خط کوفی ای از آن به نسخه،مکهدر .نوشته شده است(ع)امام رضابه خط ق.۲۰۰در سال 
وه برای خود دالیلی دارنـد. ایـن   ھر گروپذیرند؛این انتساب را نمیآقارضا ھمدانی و سیدحسن صدر وحید بھبھانی،، عاملی

.چاپ شده استمام رضا (ع)ق. توسط کنگره ا۱۴۰۶صفحه در سال ۴۱۱کتاب در 
أما الخلع: فال یکون إال من قبل المرأه، و ھو أن تقول لزوجھا: ال أبر لک قسما، و ال أطیع لک أمرا، و ألوطـئن فراشـک مـا    «-٧

ا ما یأخذ منھا و إن کان أکثر مما أعطاھا من الصـداق و قـد بانـت منـه، و حلـت      تکرھه، فإذا قالت ھذه المقاله فقد حل لزوجھ
)٢٤٤،بابویه(ابن» لألزواج بعد انقضاء عدتھا منه، فحل له أن یتزوج أختھا من ساعه.
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آورم کـه تـو   دھم و بـه خانـه تـو کسـانی را مـی     نخواھم کرد و غیر تو را در فراش تو قرار می

کنم؛ ھنگامی که این امور را به شوھر خود گفت، برای کراھت داری و حدود الھی را اقامه نمی
گیرد، گرچه بیش از صداق باشـد و بالفاصـله جـدایی محقـق     جه میاو حالل است آنچه از زو

تواند از ھمان لحظه با خواھر تواند پس از انقضاء عده ازدواج کند و مرد ھم میاست و زن می
کند که اگـر در  اند که مرد با زن شرط میاو ازدواج کند. مرحوم صدوق این نکته را اضافه کرده

شـده را  ضع تو خواھم بود؛ پس اگر مرد رجوع کند، ھبه گرفتهھبه خود رجوع کنی، من مالک ب
گرداند و دو طالق دیگر نسبت بـه زن ممکـن اسـت و ھمـان خلـع یـک طـالق        به زن باز می
شیخ (شود؛ عده او عده مطلقه است و تا انقضاء عده حق خروج از خانه را ندارد.محسوب می

)٣٤٨صدوق، المقنع، 
خلع از طالق نزد مرحوم صدوق است که عالوه بـر آن ھمـه   نکته حائز اھمیت، جدا بودن 

تأکید وی بر شروع شدن خلع از جانب زن و تحقق بینونت به مجرد ادای آن کلمات و حلیـت  
کند که عده او عده مطلقـه اسـت. اگـر خلـع     آن زن برای سایرین پس از انقضاء عده، تأکید می

نوع مطلقه باشد، به وضوح عـده او ھـم   فقط یک قسم طالق باشد و الغیر و مختلعه فقط یک 
عده مطلقه خواھد بود و دیگر چه معنا دارد که این ھمه مورد تأکید قرار گیرد؟

اجتھاد و گسترش فقهۀدور
النساء و المقنعه. نگاه شیخ مفید در احکام١

خلع را کنار مبـارات و طـالق، از اسـباب جـدایی     ،احکام النساءق) در ۴۱۳شیخ مفید (م 
ته است. وی پس از طرح مباحث طالق و مبارات، با ورود به بحث خلـع، آن را بـا صـیغه    دانس

کند که تنھـا راه  برد و با نفی و استثناء به صورت حصری بیان میکار میمفاعله یعنی مخالعه به
تحقق آن، شقاق زن و عصیان او نسبت به شوھر و ترک اطاعت خداوند است؛ از آن جھت کـه  

خواھد زوج را وادار کند کـه دسـت از او بـردارد. در چنـین     ا کراھت دارد و میبودن با زوج ر
تواند از او بخواھد تمامی حقوق خـود را ابـراء کنـد و عـالوه بـر آن، امـوال       وضعی، شوھر می

دیگری ھم به او واگذار کند تا او را رھا کند. سپس رجوع به مختلعه و مباراة را فقط با عقـد و  
است؛ برخالف مطلقه ثالثه که جز با ازدواج با مرد دیگر بر شـوھر قبلـی   اده مھر جدید اجازه د

)٤٦–٤٣، شیخ مفید، احکام النساء(شود.حالل نمی
، خلع را نوعی طالق دانسته است. بـا توجـه بـه تصـریح فـوق، بعیـد       المقنعهشیخ مفید در 
د باشد یا دو نوع خلـع  جا طالق در معنای عام خود یعنی بینونت و جدایی مرانیست که در این
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اند که یک نوع آن از اقسام طالق یعنی طالق بائن بوده است و نوع دیگر از سوی در نظر داشته
شده است.زن محقق می

گونـه  ، خلع را ھمواره ھمراه با عوض دانسته است و ماھیت آن را اینالمقنعهشیخ مفید در 
دھـد، امـر او را   از او را تـرجیح مـی  توصیف کرده که زن از زوج خود کراھت دارد و جـدایی  

گاه شوھر کند و مراوده او برای جدایی از شوھر است. آنکند و او را از خود منع میعصیان می
تواند در ازای طالق از او، درخواست مال کنـد؛ کـه در صـورت موافقـت زن، بـا او شـرط       می
اگر این قضیه در محضر دو کند که اگر به چیزی رجوع کنی، من مالک بضع تو خواھم بود. می

شود و گردد و مالک نفس میشاھد عادل باشد و زن در طھر غیرمواقعه باشد، بالفاصله جدا می
تواند با ھرکس کـه بخواھـد نکـاح    مرد حق رجوع به او را ندارد. زن پس از خروج از عده می

ت و اگـر قبـل از   کند و اگر بخواھد با شوھر قبلی ازدواج کند، با عقد و مھر جدیـد جـائز اسـ   
تواند با حق خودش رجـوع کنـد؛ گرچـه    خروج از عده به عوض خود رجوع کند، مرد ھم می

، مـو ھ(زن کارھه باشد. وی در آخر ھم اشاره کرده که شرایط خلع، ھمان شرایط طالق اسـت. 
)٥٢٨،المقنعه

وت است:شود، متفادر این عبارات، تبیین خلع، با آنچه که امروزه در حقوق ما بیان می
اگر به چیزی «کند که جا بحث شرط رجوع مطرح است که مرد با زن شرط میاوالً، در این

».که بذل کردی رجوع کنی، من مالک بضع ھستم
تـک آن شـرائط را   داننـد و تـک  ثانیاً، ھمین که این بزرگان، شرائط خلع را شرائط طالق می

است؛ واال با این فرض که خلـع یکـی از   کنند، معنایش این است که خلع غیر از طالقبیان می
اقسام طالق است، این ھمه تأکید معنا ندارد.

معتقد است که خلع، نیاز به لفظ خاص خلـع نـدارد، بلکـه بـا     فقه الرضابابویه در ثالثاً، ابن
ال ابرلک قسما و ال اطیع لـک امـرا و   «ابراز کراھت شدید از ناحیه زوجه و گفتن عباراتی چون 

شود. شیخ صدوق و شیخ مفید گردد و جدایی حاصل میمحقق می» فراشک ما تکرھهال وطئن 
نیز ھمین اعتقاد را دارند.

»الناصریات«. نظر سید مرتضی در ٢
کند، تصریح ایشان بر این ق) خودنمایی می۴۳۶ای که در کالم سید مرتضی (م اولین نکته

ا در ردیف ارتـداد و لعـان، از اسـباب    مطلب است که تنھا راه جدایی، طالق نیست. وی خلع ر
گانـه اسـت، جـاری    ھای سهدھد و فقط از آن جھت که یکی از طالقبینونت و جدایی قرار می
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مرتضـی،  (سـید  مجرای طالق دانسته که سه دفعه خلع ھم مثل سه طالق نیاز بـه محلـل دارد.  

)٣٥٤ـ ٣٥١
بل طرح است که آیا منظور ایشان در بحث نیاز به لفظ طالق و عدم نیاز به آن، این بحث قا

شـود، یـا   و سایر فقھا فقط یک بحث لفظی بوده که وقوع این جدایی با چه الفاظی محقـق مـی  
ھا مطرح است که پس از تحقق خلع و مختلعه شدن یک زن، آیا اراده مرد موکول بودن به اراده

ه مرحـوم سـید   و جاری شدن لفظ طالق توسط او برای تحقق بینونت الزم اسـت یـا خیـر کـ    
داند.داند و پیشاپیش مختلعه را بائنه میمرتضی آن را الزم نمی

سید مرتضی تصریح کرده که از این جھت، خلع مثـل طـالق اسـت و بـه تفصـیل، آراء موافـق و       
که خلع صرفاً یکـی از اقسـام طـالق باشـد و الغیـر، امـر چنـدان        مخالف را نقل کرده است. پس این

ون بر آن، سید مرتضی متعرض این نکته نشده که بر فرض قـول بـه فسـخ، آیـا     بدیھی نبوده است. افز
باید آن را فسخ از سوی مرد بدانیم یا فسخ از سوی زن؟ صدوق و دیگران تحقـق خلـع را منـوط بـه     
صدور آن کلمات خاص از ناحیه زن دانستند و بـا صـدور آن کلمـات، زن را بائنـه فـرض کردنـد و       

تـوان آن  خلع، کراھت فقط از جانب زن است. آیا بر فرض فسخ بـودن، مـی  ھمگان قبول دارند که در 
را فسخ از سوی مرد تلقی کرد؟!

عصر ابوالصالح حلبی تا عالمه حلی
. دیدگاه ابوالصالح حلبی و تولد نظریه وجوب خلع١

وجود آورد؛ زیرا وی خلع ق.) تحوالتی در نظام و سیستم خلع به۴۴۷ابوالصالح حلبی (م 
ازمند صیغه دانست و خلع را از اقسام طالق قرار داد و خلعی که تا زمان او در نظر فقھای را نی

تـر، نظریـه   پیشین از جانب زوجه بوده، ابوالصالح از جانـب زوج اعـالم کـرد و از ھمـه مھـم     
بار ارائه کرد.وجوب خلع را برای اولین

قائل شده و حکم ھرکـدام  رسد وی اولین فقیھی باشد که برای کراھت دو درجهبه نظر می
را از دیگری جدا کرده است. ابوالصالح ابتدا به تبیین ماھیت خلـع پرداختـه اسـت: خلـع ایـن      
است که زوجه از مرد کراھت دارد در حالی که مرد در او راغـب اسـت و زن، مـرد را دعـوت     

توانـد امتنـاع   مـی تواند او را اجابت کنـد و  کند که از او دست بردارد. در این ھنگام، مرد میمی
اگر مرا رھا نکنی خدا را عصیان خواھم کـرد و دربـاره حفـظ    «که زن به او بگوید: ورزد تا این

، از این به بعـد،  »خویشتن، مطیع خدا ھم نخواھم بود و در فراش تو، غیر تو را قرار خواھم داد
کار برده است. در این خاطر این عباراتی که زن به برای مرد حالل نیست که زن را نگاه دارد؛ به
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حالت، برای مرد جائز است که چند برابر آنچه به زن داده، از او دریافت کند. آنگاه صیغه خلـع  

د باشد و شود؛ در حالی که تمامی شرائط طالق باید موجورا بیان کرده که توسط مرد جاری می
پس از جریان صیغه، امر زن به دست خودش است و اگر بخواھند به زنـدگی برگردنـد، خـواه    

پذیر است؛ اما برای ازدواج با غیر شـوھر  در عده یا بعد از عده، فقط با عقد و مھر جدید امکان
)٣٠٨–٣٠٧الحلبی، (باید صبر کند تا عده تمام شود.

خورد، عبارت است از:میچشمنکات بدیعی که در نظرات وی به
شـود  اوالً، وجوب خلع و درجات کراھت است که در یک مرحله طالق بر مرد واجب نمی

و در مرحله بعد طالق بر مرد واجب است.
ثانیاً، وی اولین فقیھی است که صراحتاً تمامی دو قسم خلع را به دست مرد دانسـته اسـت؛   

القاعـده اگـر مـرد از ادای    نی کرده است که علـی بیالبته در یک قسم، وجوب را برای مرد پیش
تواند او را وادار به طالق کند یا بـه نیابـت از او طـالق را    تکلیف خود استنکاف کند، حاکم می

جاری کند.
داند که تنھا راه ازاله آن و برقـراری  ثالثاً، او بینونت حاصل در اثر خلع را بینونت خاص می

حتی اگر قبل از انقضاء عده باشد. وی از این جھت فرقـی  زوجیت، عقد و مھریه جدید است؛ 
میان دو قسم خلع قائل نشده؛ یعنی چه مرد از باب وجوب، ھمسـر خـود را طـالق خلـع داده     
باشد یا غیر وجوب، باز ھم برقراری زوجیت قبل از انقضاء عده، موکول به عقد و مھریه جدید 

است.
ه خلع را برای خلع الزم دانسـته و آن را در ضـمن   رابعاً، گویا او اولین فقیھی است که صیغ

قد خلعتک علی کذا فانت «طالق آورده و در ھر دو قسم، صیغه را به این نحو بیان کرده است: 
جا وی این ایھام را ایجاد کرد که خلع با ھمه اقسامش از اقسام طـالق باشـد و   از ھمین». طالق

شود.مطرح میلذا امروزه فقط به عنوان یکی از اقسام طالق
. بینش سالر و نظریه امروزی خلع٢

ق.) از ھر جھت شبیه معنای امـروزی خلـع اسـت.    ۴۴۸نظریه ارائه شده از سوی سالر (م 
سالر، نظریه ابوالصالح را برگزیده؛ با این تفاوت که وجوب خلع را معتقد نشده و کامالً شـبیه  

ت تحصیل توافق زوجـین و از جانـب   سیستم خلع متداول امروز، اجرای خلع را فقط در صور
زوج ممکن دانسته است.

و ملحق کردن خلع و مباراة به بائن، بـه تبیـین ماھیـت خلـع     » بائن«وی پس از بیان معنای 
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پرداخته و فرموده است: اگر زن جدایی از زوج را اختیار کرده باشد یا به این صورت است کـه  

جدایی است. اگر کراھت فقط از سوی زن باشـد و  ای ندارد یا مرد ھم خواھان مرد چنین اراده
تواند در ازای رھا کردن زن، درخواست عوض کنـد  ای نداشته باشد، مرد میمرد چنین خواسته
تواند بیش از اموالی باشد که به زن رسیده است. اگـر زن اجابـت کنـد، مـرد     که این عوض می

د که اگر زن به عوض رجوع کند، کنتواند صیغه خلع را جاری کند و در ضمن آن شرط میمی
کند، در نتیجه، با رجوع زن، مرد ھم حق رجـوع خواھـد داشـت. ایـن     مرد ھم به او رجوع می

)١٦٤–١٦٣، الرس(گردد.خلع است که یک طالق بائن حساب می
که کند از ھر جھت شبیه معنای امروزی خلع است؛ جز اینتعریفی که وی از خلع ارائه می

القاعده باید ضمانت اجرای کند که علیبه صورت شرط ضمن طالق مطرح میمسأله رجوع را
آن را عدم امکان رجوع در صورت عدم اشتراط بدانیم؛ به این معنا که در صورت عدم اشتراط، 
نه زن حق رجوع به عوض خود را خواھد داشت و نه مرد حـق رجـوع بـه زنـدگی؛ واال اگـر      

ر صورت عدم اشتراط ھم قائـل بـه رجـوع باشـیم، ھـیچ      چنین ضمانت اجرایی را نپذیریم و د
توان فرض کرد.فایده دیگری برای شرط کردن نمی

نکته مھم در کالم وی، عدم تفکیک میان انواع کراھت و منوط کردن تحقق خلع به حصول 
که نظریه غالب فقھا و حقوقدانان کنونی ھم ھمـین اسـت. وی   توافق از ناحیه زوج است؛ چنان

ن نکته نشده که در صورت عدم حصول توافـق و وجـود کراھتـی در زن کـه حتـی      متعرض ای
رسد بتوان مرحوم گذارد، چه راھکاری باید اندیشید. به نظر میاطاعت خداوند را ھم زیر پا می

سالر را اولین فقیھی دانست که خلع را به سبک امروزی مطرح کرده و بعد از او ھم سایر فقھا 
شدند.کما بیش تابع ایشان 

. شیخ طوسی و نظریه توافق بر خلع٣
الخـالف،  شـیخ طوسـی،  ق.) اجرای خلع را محتاج به حاکم ندانسته (۴۶۰شیخ طوسی (م 

را قیـد  » رفـع الـی الحـاکم   «سوره بقره استناد کرده است که اطالق دارد و ۲۲۹و به آیه )٣/١٧
، ۹رده و در مسـأله  نکرده است. ایشان سپس به تفصیل، عـدم امکـان رجـوع مـرد را بحـث کـ      

اشتراط رجوع را مطرح کرده است که اگر زنی خود را با ھزار دینار از شوھرش مختلعه کند، با 
این شرط که ھر وقت مبلغ را بخواھد شوھر به او مسترد کند و برای مرد ھم رجوع به زنـدگی  

دانـد،  ح میصحی» المؤمنون عند شروطھم«حالل باشد، ھم خلع و ھم شرط را به استناد روایت 
سوره بقره، عدم امکان طالق مختلعه را بحث کـرده کـه اگـر    ۲۲۹وی در ادامه، با استناد به آیه 
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میان زوجین یک مخالعه صحیح محقق شود، مرد مالک عوض است و حق رجوع ندارد و اگـر  

شود، به این نحو که خـدا  بعد از آن طالق را جاری کند، طالق به ھیچ وجه به خلع ملحق نمی
سریح را برای ھمان کسی قرار داده است که امساک ھم برای اوست و اگر بعد از خلع، مالک ت

)٤/٤٢٤، (ھموامساک نیست، پس مالک تسریح ھم نیست.
ای دانسته و تصریح کـرده کـه   که نکاح را عقد معاوضهپس از آنالمبسوطشیخ طوسی در 

شود، خلع را با صیغه باب محقق میمالکیت زوج بر بضع و مالکیت زوجه بر مھر در یک زمان 
کار برده است و به صراحت اعالم کرده کـه مالکیـت زوج بـر عـوض و     مفاعله یعنی مخالعه به

زوال ملک او از بضع، به طور ھمزمان خواھد بود.
به جنبه توافقی بـودن خلعـی کـه در آن کراھـت بـین زوجـین       » المبسوط«شیخ طوسی در 

به خلع واجب در صورتی که زوجه به کراھت شـدید  »النھایه«کراھت وجود ندارد و در کتاب 
گیـریم کـه در حالـت کراھـت     برسد که آن عبارات را ادا کند، اشاره کرده است؛ لذا نتیجه مـی 

)٤٧٠،النھایه و النکتھا،(ھموشدید، نیازی به اخذ توافق نیست.
حکمـت نیـا   (د؛انبعضی نویسندگان طرح نظریه وجوب خلع را به شیخ طوسی نسبت داده

طور که در این سیر تاریخی بیان شد ابوالصالح حلبـی مبتکـر آن   اما ھمان)١٩٦/ ٣وھمکاران،
بوده است.

براج. نظر ابن٤
/٢ابـن بـراج، المھـذب،    (»المھـذب «ق.) در ۴۸۱بـراج، (م  پس از شیخ طوسی، قاضی ابن

له شده است.مسأمتعرض)١٧٨، جواھرالفقه، مو(ھ»جواھر الفقه«و )٢٧٤–٢٦٧
شود: اوالً، تحقق خلع نیاز به صیغه طـالق دارد؛  از بررسی کالم وی، چند نکته برداشت می

رسد که این بزرگوار نیز به تبعیت شیخ طوسی، ھم قائل به خلع توافقی باشد و ثانیاً، به نظر می
که در این ھم حالتی که زن کراھت شدید داشته و به مرحله زیر پا گذاشتن حدود الھی رسیده 

حالت نیازی به اخذ توافق زوج نیست؛ ھرچند که به صراحت ھماننـد شـیخ، خلـع واجـب را     
اند، اما صاحب جواھر نیز ایشان را در ردیف طرفداران این نظریه قرار داده است.طرح نکرده

. خلع از نگاه ابن حمزه طوسی و نظریه اجرای صیغه خلع توسط ھریک از زوجین٥
کـه  ق.) دربارة ماھیت خلع گفته است: خلع عبارت است از این۵۶۰(م ابن حمزه طوسی

زن مالی را به شوھر خود بذل کنـد در قبـال آزادی خـودش؛ از آن جھـت کـه از شـوھر خـود        
کراھت دارد. وی به بیان موجب خلع، کیفیت آن، اندازه فدیه و شروط خلع پرداخته است. وی 
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دانسته که قبالً از سایر فقھا ھم نقل شد که ریشه ھمه موجب خلع را ھمان اقوالی از جانب زن 

ھا در روایات است و کیفیت آن را به این نحو بیان کرده است که باید حتماً واجد سه شـرط  آن
باشد:
یکی از طرفین لفظ خلع را جاری کند، یعنی باید صیغه خلع ادا شود؛.1
مقرون به فدیه باشد؛.2
دیگری اجابت کند..3

کنـد  ای مطرح مـی گانهظر وی، موکول به نظر دو طرف بوده و شروط ھشتمیزان فدیه از ن
که بیشتر ھمان شروط طالق است. این بزرگوار، خلـع را بـه صـورت عقـد مطـرح و تصـریح       

تواند موجب باشد و طرف دیگر، قابل؛ که ایـن امـر خلـع را    کند که ھرکدام از دو طرف میمی
د.کنکامالً از ماھیت ایقاعی طالق دور می

زھره حلبی. برداشت ابن٦
کند که طالق بر چھار قسـم  ق.) پس از ذکر شرائط طالق تأکید می۵۸۵زھره حلبی (م ابن

داند.ھای واجب میاست: واجب، ممنوع، مستحب و مکروه. وی طالق خلع را از طالق
گونه توضیح داده که در خلع، کراھـت فقـط از جانـب زوجـه     وی در بیان ماھیت خلع این

حقق است و مرد در جدایی از زن مخیر است؛ تا زمانی که زن بگوید اگـر چنـین نکنـی، مـن     م
خدا را عصیان خواھم کرد و معلوم باشد که او این عصیان را خواھد کرد، پس بـا ایـن حالـت    
طالق دادن زن واجب است و برای مرد حالل است که در قبال آن عوض بگیرد، خواه زن ایـن  

ای باشد که مرد از او مطالبه عوض کند و مساوی است که به اندازه مھریهعوض را بذل کند یا 
کند که آیا به الفـاظ  مرد به زن داده است یا بیشتر باشد. وی سپس این بحث لفظی را مطرح می

جا، با اسـتناد  توان برای جدایی اکتفا کرد یا لفظ طالق ھم باید جاری شود؟ وی در اینخلع می
)٣٧٢، زھره(ابنق را الزامی دانسته است.به اجماع، لفظ طال

ادریس. نگاه ابن٧
ق.) مسأله خلع را مطرح کرده و توکیل در آن را اجازه داده اسـت  ۵۹۸ادریس حلی، (م ابن

و آن را عقد معوض دانسته و تصریح کرده است که اَولی ایـن اسـت کـه آن را ایقـاع معـوض      
کـه  شود، مگر ایـن ایی و بینونت میان زوجین نمیبدانیم. خلع از نظر وی به تنھایی موجب جد

به دنبال آن طالق جاری شود؛ ھرچند، طبق مذھب برخی اصحاب، مثل سید مرتضی، خلـع بـه   
)٢/٨٣، ادریس(ابنتنھایی موجب بینونت و جدایی است.



104شمارةاصولفقه و - مطالعات اسالمی168
. محقق حلی و عدم اظھار نظر٨

محقـق حلــی،  (فعالمختصـر النـا  ق.) در بـاب خلـع و مبـارات، در    ۶۷۶محقـق حلـی، (م   
، چند مطلب اساسی، از جمله لزوم )٦١١، شرائع اإلسالم، موھ(شرائعو )٢٠٣المختصر النافع، 

صیغه و ماھیت خلع و وجوب آن را بیان کرده و بعد از بیـان نظریـات سـید مرتضـی و شـیخ      
رسـد  طوسی، نتوانسته ھیچ اظھار نظر کند؛ به طوری که در نقل قول از این بزرگان به نظـر مـی  

استنباط صحیحی نداشته، زیرا در پی طرح این سؤال کـه آیـا بـه صـرف صـیغه، خلـع جـاری        
شود یا خیر، از سید مرتضی نقل کرده که پاسخ مثبت است و از شیخ طوسی پاسخ منفـی را  می

گـاه بـه صـیغة خلـع     نقل کرده است؛ تا وقتی که به دنبال خلع، صیغة طالق ھم جاری شـود آن 
شود و نزد شیخ، فسخ خواھـد  اخته که نزد سید مرتضی، طالق محسوب میمجرد از طالق پرد

داند و شیخ طوسی نیز بود؛ در حالی که سید مرتضی، برای خلع، ادای لفظ و صیغه را الزم نمی
قائل به فسخ نیست بلکه معتقد است که اگر قرار باشد صیغه طالق در پی خلع آورده نشـود و  

گونه معتقدند، خلع، فسخ است.بر اساس دیدگاه کسانی که این
ق)١١٥١ـ ١١٢١عصر عالمه حلی تا میرزا ابوالقاسم قمی (

. دیدگاه عالمه حلی و پایان عمر نظریه وجوب خلع١
ق.) به وجوب نھـی از منکـر   ۷۲۶منصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطھّر حلّی (م 
ل ایراد وارد کـرده و بـه صـراحت    برای نظریه وجوب خلع استدالل کرده اما خود بر این استدال

نظریه وجوب خلع را به نظریه استحباب خلع تنزل داده است. در واقع، از نظـر وی، دلیلـی بـر    
داننـد.  ادعا کرده بیشتر فقھای شیعه خلع را واجب نمیوجوب خلع وجود ندارد عالوه براینکه

)۳۹۱/ ۷(مختلف الشیعه، 
. شھید ثانی و مبدع نظریه طالق معوض٢

ق.) معـروف بـه شـھید ثـانی نیـز      ۹۶۶شیخ زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی (م 
ھمانند عالمه، نظریه وجوب خلع را حمل بر استحباب مؤکد کرده اسـت ولـی طـالق دیگـری     

را خلق کرده که در واقع بـا توجـه بـه لـزوم کراھـت در خلـع،       » طالق به عوض«تحت عنوان 
٩(شھید ثـانی،  کردند؛اشتن کراھت، برای طالق توافق میطالقی است که زن و شوھر بدون د

اعتنایی مواجه شد تا زمـان میـرزای قمـی کـه بـا      اما نظریه این فقیه، تقریباً دو قرن با بی)٤١١/
.تغییراتی مجدداً مطرح گردید

. صاحب جواھر و پاسخ به استدالل شیخ طوسی در وجوب خلع٣
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ق.) دیدگاه و استدالل ۱۲۶۶(م جواھرالکالمشیخ محمد حسین نجفی، معروف به صاحب 

مرحوم شیخ را زیر سؤال برده و آن را منافات بـا اصـول مـذھب و قواعـد آن دانسـته، ھرچنـد       
)٣٣/٤(تحقق خلع را بدون لفظ محقق شمرده است.

»خلع بائن«. میرزا ابوالقاسم قمی و پدیده ٤
ی خاص جدا دانسـته و ضـمن پـذیرفتن    میرزا ابوالقاسم قمی خلع را از انواع طالق به معنا

که به طور )١/٥٢٨میرزای قمی،(است » خلع بائن«طالق به عوض، از پدیدآورندگان اصطالح 
پردازیم.کامل در بخش بعدی به آن می
عصر حاضر و خلع کنونی

معتقدند: )٣٤٩/ ٢، ؛ امام خمینی٩٣/ ٢٣؛ روحانی، ٤٤٤خاقانی، ی شبیرفقھای معاصر (
کند.خاص الزم دارد، اما فرقی بین لفظی که از صیغه طالق باشد و خلع نمی. خلع لفظ۱
. انجام خلع از جانب زوج است.۲

، اکثر آنان، معتقد به خلع واجب نیستند و فقـط  )٨/٢٥صانعی، جز اندکی از فقھای معاصر (
کند و میخلعی که زوجه به علت کراھت از زوج با پیشنھاد فدیه، زوج را به انجام خلع راضی 

که در واقع بـه  )١/٥٢٨میرزای قمی،(تواند مطالبه کند؛زوج ھر میزان حتی باالتر از مھریه می
شود.قانون مدنی تفسیر و اجرا می۱۱۴۶پشتوانه ھمین نظریه، ماده 

امکان استخراج نظریه نوین خلع
نحالل نکاح از ھای فقھا، به دو جریان فکری درحوزه ادر مباحث پیشین، ضمن بیان دیدگاه
گیـری از  ی فکر جدیدی در این نھاد حقوقی و فاصـله ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه

نظرگاه فقھای متقدم (ابن بایویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر، توسط ابوالصـالح  
شـد.  انجام» الشیعهمختلف «حلبی پایه گذاری گردید و مستدل کردن آن توسط عالمه حلی در 

ھای آنـان در ایـن زمینـه مجـرای     را مطرح کردند؛ اما دیدگاه» وجوب خلع«این بزرگان، نظریه 
از ابتدای این دوره به پیروی از سالر، از اقسام طـالق  » خلع«پدید آمدن جریان انحرافی شد؛ و 

و و از جانب زوج قرار گرفت و ھمچنین نیازمند صیغه دانسته شد. مبدع ایده دوم، شھید ثـانی 
سپس میرزای قمی بودند، ھرچند که در بیانات شیخ طوسی نیز به توافق بر جدایی اشاره شـده  

کنیم.یا خلع قراردادی، نامگذاری می» خلع معوض«بود؛ که ما تحت نظریه 
شناسی انحراف نظریه خلع از شکل اولیه تـا شـکل امـروزی، بـا حفـظ      پس از بیان جریان
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واجب و با کشف دالیـل اخـتالط مباحـث و جریـان انحرافـی،      ی خلع اشتراک در مبانی نظریه

مند کرده و نظریه نوین خلع یکجانبه واز جانب نظریه فقھای متقدم (قبل از قرن پنجم) را روش
زوجه که یک نوع جدایی، غیراز طالق قابل طرح بوده و قابلیت استدالل دارد.

گیرينتیجه
ارزیـابی  » نوع«و » قسم«و گاه به عنوان » قسمم«گاه به عنوان » طالق«در اصطالح، واژه .١

شود. اگر طالق به عنوان مقسم مورد نظر باشد، با توجه به معنای لغوی حقیقی، بـه معنـای   می
جدا شـدن  «است و اگر به عنوان قسم و نوع مورد نظر باشد، به معنای مجازی، » مطلق جدایی«

اگر منظور از طالق در ھنگام تعریـف،  است. در نتیجه، » جانبه مرد از ھمسر دائمی خویشیک
توان خلع را از اقسام طالق قرار داد و در غیر این صورت، طالق، مقسم مطلق انحالل باشد، می

گانه انحالل نکاح است. از بررسی معنای لغوی خلع در لغت و معنای نیست و یکی از انواع سه
نسبت داده شـده و ھـم بـه زن؛    شود که خلع ھم به مرداسم مصدری آن، دو نکته برداشت می

شود ھم زن خالع است و ھم مرد.بدین معنا که خلع، عمل طرفینی است و وقتی انجام می
کم از میان برداشته ھای جاھلی پس از ظھور اسالم رواج داشته و کمبسیاری از فرھنگ.٢

ھور اسالم نیز بر گونه استنباط کرد که این الگو بعد از ظرسد بتوان اینشده است. به نظر میمی
تحکیم انحصاری حق طالق به دست زوج تأثیر داشته است.

اصطالح خلع، قبل از اسالم نبوده؛ چون به تصریح اھل لغت و فقھا، این اصطالح بعـد  .٣
و بعضی »المفصل«خاطر آیاتی از قرآن، جعل گردیده است و اینکه در متن کتاب از اسالم و به

وسط عامر الحارث بن الظرب صورت پذیرفته اسـت، بـه نظـر    کتب دیگر آمده که اولین خلع ت
رسد که تحت فرھنگ اسالمی از این واژه استفاده شده است.می

به طور مسلم، این نوع جدایی که زوجه توافق زوج را برای طالق، در قبال مال، جلـب  .۴
وده است؛ امـا  نامیده شود، قابل مقایسه با خلع ب» خلع«که اصطالح کند مرسوم بوده و بدون این

در بعضی از اقوام عرب، عمل جدایی از جانب زن، در صورتی که ھنگـام ازدواج شـرط کـرده    
شـده؛ کـه بـه    بود که اختیار طالق را داشته باشد، وجود داشته که با ابرازھای مختلف انجام می

بوده و با طالق وکالتی قابل مقایسه است.» خلع«رسد این مورد خارج از نظر می
شرط طالق قبل از اسالم وجود داشته، بیانگر این است که طالق حق انحصاری کهاین.۵

بودند، شرط کردن برای داشـتن حـق   ھا نیز دارای چنین حقی میمردان بوده است و الّا اگر زن
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رسد.طالق ھنگام عقد چندان منطقی به نظر نمی

، موجـب  »خلـع «ه فقھای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) معتقد بودند کـ .۶
شود و نیازی به صیغه انحالل است و از جانب زوجه با ادای الفاظ مبرز کراھت شدید انجام می

دھد که به تدریج در طـول زمـان، از   و لفظ خاص ندارد؛ اما دقت در این سیر تاریخی نشان می
ییـرات  دیدگاه آنان، در ماھیت و نحوه اجرای خلع چیزی بـاقی نمانـده و کـامالً دسـتخوش تغ    

برگرفته شده و لـزوم توافـق زوج   » حلبی«اساسی گردیده و وجوب صیغه برای اجرای خلع از 
اخذ شده و به صـورت امـروزی   » سالر«بر میزان فدیه و عدم وجوب خلع در موارد کراھت از 

درآمده است.
شود که در حوزه انحالل نکاح، فرای دیدگاه خلـع  از بررسی انجام شده نتیجه گرفته می.٧

توان استخراج کرد، خلـع واجـب و خلـع معـوض. ونظریـه      شھور امروزی، دو نوع نظریه میم
گذاری کرد.سومی را با الھام ازدیدگاه فقھای متقدم با نام خلع یکجانبه از ناحیه زوجه، پایه
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