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Abstract
The great researcher Āyatollāh ‘Abd al-Karīm Ḥāʼirī-Yazdī 

has uṣūlī and fiqhī thoughts, neither excessive rationalism nor 
unequivocal textualism, but rather has moderate ijtihādī thought. 
From this point of view, the theory of “the theory of the correlation 
of social obligation on the approval of right” can be extracted 
from his ijtihādī thinking. Accepting this theory, Āyatollāh ‘Abd 
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al-Karīm Ḥāʼirī-Yazdī believed that sometimes in issuing a ḥukm 
(decree) and taklīf (obligation) the observance of another right 
is considered, thereby it creates rights for another person. By 
extracting this theory from his academic works and proving it, the 
author presents the case of “the right of divorce for the wife” to 
apply this theory. The presented example is obtained and proven 
by highlighting verse 229 of Sūrah al-Baqarah “then [let there 
be] either an honourable retention or a kindly release” and the 
correlation of social obligation with approval of right. Other cases 
that create rights for the other people by his theory are “the right of 
the poor” in khums and zakāt and “the right of the person who was 
absent” in obtaining his satisfaction.

Keywords: Theory of the Correlation of Social Obligation with 
Approval of Right, Right of Divorce for the Wife, Right of the 
Poor, Right of the Person Who Was Absent.
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حائری

مقالۀ پژوهشی

نظریۀ تالزم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از 
دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری1

)مطالعه موردی اثبات »حق طالق برای زوجه«(

هادی مصباح
h.mesbaholhoda@gmail.com :مدرس حوزه و دانشگاه؛ رایانامه

تاریخ دریافت:1400/12/16 ؛ تاریخ پذیرش:1401/05/02

چکیده
محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشه های اصولی و فقهی  نه عقل گرای 
مفرط و نه متن گرای بی چون وچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال اســت. از این 
رهگذر نظریۀ »تالزم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق« را می توان  از تفکر اجتهادی ایشــان 
استخراج کرد. شــیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل 
حکم و تکلیْف رعایت حق دیگری لحاظ می شود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق 
می کند. نگارنده با اســتخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد  »حق طالق 
برای زوجه« را در تطبیق این نظریه ارائه می دهد. نمونه ارائه شده با استظهار از آیۀ ِإْمَساٌك 
يٌح ِبِإْحَسان و تالزم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق به دست می آید و ثابت  ْو َتْســِر

َ
ِبَمْعُروٍف أ

1. مصباح، هادی. )1401(. »نظریۀ تالزم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری«. فصلنامه 
علمی  پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی. 8 )28(. 139-157.
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می شــود. موارد دیگری که با نظریۀ ایشان برای دیگری ایجاد حق می کند و می توان آن را 
نام برد، »حق فقرا« در خمس و زکات و »حق غیبت شده« در جلب رضایت او است.

کلیدواژه ها: نظریۀ تالزم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق، حق طالق برای زوجه، حق 
فقرا، حق غیبت شده.

مقدمه
در جعل حکم و وظایف شرعی گاه فقط »تکلیف« جعل می شود و گاه »تکلیف 
و حق« هردو جعل می شود. هرکدام از این دو نوع جعل حکم، آثار متفاوتی به دنبال 
دارد. ازجمله موارد آثار جعل »تکلیف و حق« ایجاد »حق طالق برای زوجه« است. 
بســیاری از فقیهان با اســتفاده از اطالق ادله ای مانند حدیث »الطالق بید من أخذ 
بالســاق« )ابن ادریس، 1410ق،  600/2؛ ابن ابی جمهور احســایی، 1405ق،  1/ 234( اجازۀ اجرای 
طالق ازســوی زن را نمی دادند و زنان را ناچار به تحمل زندگی همراه با ســختی و 
دشــواری می دانستند )محقق داماد، بی تا(. این فتوا در زمان شیخ عبدالکریم حائری1 نیز 
رایــج بــود و زندگی تحمیلی برای زنان بین مردم ایران امــری عادی بود. از آنجا که 
شیخ عبدالکریم حائری در اندیشه های اصولی و فقهی اش نه عقل گرای مفرط بود و 
نه متن گرای بی چون وچرا )محقق داماد، بی تا(، دیدگاه ایشان دربارۀ حق طالق برای 
زن همچون بعضی از فقهای امامیه، با بیشتر فقها و مراجع متفاوت بوده است. فقهایی 
را کــه در این مورد می توان یاد کرد و شــیخ عبدالکریم حائــری با آن ها در موضوع 
»حق طالق برای زوجه« هم نظر اســت عبارت اند از: شــیخ مفیــد2 )مروارید، 1410ق، 
43/18(، ابی یعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سالر3 )مروارید، 1410ق، 20/ 119(، 
ابی الصالح حلبی4)مرواریــد، 1410ق، 87/18(. از متأخران نیز میرزای قمی5 )میرزای قّمی، 

1. 1276ق - 1355ق . 
2. 336-413ق. 

3. متوفی 463ق. 
4. 347-447 ق. 
5. متوفی 1231ق.
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1399، 71/8و72(، ســیدمحمدکاظم یزدی،1 صاحب کتاب عروة الوثقی و از معاصران 
نیز شــیخ حسین حلی )حلی، 1415ق، 185-195( و محقق خویی )خویی، 1410ق، 282/2(  را 
می توان نام برد )ر.ک: موسوی گلپایگانی، 1409ق، 264/2(. به عقیدۀ آنان خودداری شوهر 
از انجام وظایف زوجیت )اعم از پرداخت نفقه، همخوابی، آمیزش جنســی، حسن 
رفتار...( چه به ســبب کوتاهی شوهر باشــد یا بدون کوتاهی او، موجب می شود زن 
نسبت به درخواســت طالق، حق رجوع به حاکم شرع برای دادخواهی داشته باشد. 
حاکم شــرع نیز ابتدا شــوهر را ملزم به رعایت حقوق همسر و سپس اجبار به طالق 

می کند و درصورِت خودداری شوهر، حاکم زن را طالق خواهد داد. 
دلیل دیدگاه محقق بزرگ شــیخ عبدالکریم حائری در این زمینه به نظریۀ ایشان 
در »تــالزم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق« و تفکــر اجتهادی همراه با اعتدال وی 
)محقق داماد، بی تا( برمی گردد که در فتوای ایشان اثر گذاشته است. اگرچه وی به تبیین 
نظریۀ تالزم نپرداخته است، ولی نگارنده در این مقاله با روش کتابخانه ای، استقرایی، 
استداللی و تطبیقی درپِی استخراج دیدگاه ایشان از مطالب علمی  منتشرشده و تبیین 
آن و نیز ارائۀ نمونه ای از تطبیق این نظریه و درنتیجه اثبات دیدگاه ایشان  برآمده است 

که منشأ آن نظریۀ »تالزم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق« است.

تبیین نظریۀ »تالزم عرفی خطاب تکلیفی اجتماعی و ثبوت حق«
برای دریافت دقیق تر این دیدگاه توجه به انواع »جعل حکم« )ر.ک: فاضل لنکرانی، 
1385 ، 316/5-317؛ جمعــی از محققیــن، 1388، 376/1( و مباحث »حق و تکلیف« )رک: 
فیاضی غزنوی، 1393، 21-42؛ نبویان، 1386، 253-217؛ جوادی آملی، 1382، ش29( الزم اســت. 
همان طور که روشن است در جعل حکم و وظایف شرعی گاه فقط »تکلیف« جعل 
می شود، گاه »تکلیف و حق2 « هردو جعل می شود )ر.ک: حائری یزدی، بی تا، 167؛ حائری 

1. متوفی 1337ق.
2. از ویژگی های حق این است که حق قابل اسقاط یا تغییر و تعدیل است، اما تکلیف قابل اسقاط نیست. به طور مثال 
در احکام عبادی وقتی تکلیف تشریع می شود، قابل ساقط شدن نیست، مگر دربارۀ کسی که شرایط عامۀ تکلیف را 

نداشته باشد، مثل عارض شدن جنون بر مکلف که موجب ساقط شدن است.  
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یــزدی، 1418ق، 459؛ مصبــاح یــزدی، 1391ش، 72/1، 73(. صورت اول مثل خطاب »أقیموا 
الصالة« کــه ایجاد تکلیف می کند و آن وجوب نماز اســت، ولی ایجاد حق برای 
دیگری نمی کند. درصــورِت دوم وقتی خطاب »اتوا الزکاة« می آید، عالوه بر جعل 
تکلیف وجوب پرداخت زکات برای مکلف، حقی به نفع فقرا برعهدۀ مکلف ایجاد 
می شود. به این صورت که ازسوی شارع یک خطاب تکلیفی می آید و برای رعایت 
حــال دیگران عالوه بر وجوب پرداخت زکات، حقی برعهدۀ مکلف ایجاد می کند. 
از این قبیل مجعوالت شرعی که عالوه بر اثبات حکم شرعی برعهدۀ مکلف، حقی 
را بــرای دیگری نیز اثبــات می کند فراوان وجود دارد؛ مــواردی همچون ایجاد حق 
تقدم برای شرکا در شرکت یا ایجاد حق برای بیمه  شده با پرداخت حق بیمه از سوی 
بیمه گذار براســاِس قرارداد بیمه یا ایجاد حق دریافت خمــس و زکات برای حاکم 
شرع با واجب شــدن خمس و زکات بر مکلف. ازاین رو، هرگاه مکلف با این گونه 
خطابات مخالفت کند، توبه به تنهایی نمی تواند مجازات را از او بردارد، بلکه عالوه بر 
توبه، رضایت طلبیدن از فردی که رعایت حال او نشده، الزم است. این رعایت حال 
دیگران در خطاب تکلیفی را می توان قاعدۀ »تالزم عرفی خطاب تکلیفی اجتماعی1 
با ثبوت حق« یا »داللت التزامی خطابات تکلیفی اجتماعی با ثبوت حق« نام نهاد. 

حاج شیخ عبدالکریم حائری موارد چنین تالزمی را پذیرفته، از آن به عنوان کبرای 
استدالل استفاده کرده است )حائری یزدی، بی تا، 167(. برای مثال از نگاه ایشان از آیۀ و 
اليغتب بعضکم بعضًا )حجرات/12( صرفًا یک حکم تکلیفی استفاده نمی شود، بلکه 
عالوه بر آن، حقی برای آن شخصی که خطاب برای رعایت حال او صادر شده است 

هم استفاده می شود )حائری یزدی، بی تا، 167(.
از بیان محقق حائری درمی یابیم تالزم عرفی با استظهار از دلیل به دست می آید و 
قابل فهم است. به این صورت که یک خطاب تکلیفی می آید و در آن رعایت حال 
دیگران لحاظ شده است، به گونه ای که برای آن ها »ایجاد حق« می کند. برای مثال، 
در غیبت، فقط توبۀ شخصی که مخاطِب خطاب تکلیفی است کافی نیست، بلکه 

1. تعبیر »اجتماعی« در تقریرات مطالب ایشان نیامده است، ولی نگارنده از مجموع مطالب ایشان و مثال هایی که بیان 
می شود این قید را دریافت کرده است.



143

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

نظریۀ تالزم تکلیف 
اجتماعی با ثبوت حق از 
دیدگاه شیخ عبدالکریم 

حائری

بایــد از صاحب حق رضایت نیز بطلبد، در غیر این  صورت مطالبۀ آن برای صاحب 
حق محفوظ خواهد بود. این تالزم به دو صورت قابل تصور است: 

1- تالزم حکم تکلیفی و اثبــات حْق بدون اجازۀ اقدام برای احقاق حق )ر.ک: 
اراکی، 1419ق، 309؛ مصباح یزدی، 1388، 24(؛

2- تالزم حکم تکلیفی و اثبات حق با اجازۀ اقدام خود صاحب حق برای احقاق 
حق.

يٌح  ْو َتْسِر
َ
نمونه برای صورت اول: مثاًل وقتی خطاب تکلیفی ِإْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف أ

ِبِإْحَساٍن )بقره/229( آمده است یعنی مالزمۀ عرفی و ظهور درحِد داللت التزامی دارد 
بر این که زوجه می تواند طالق دهد و فقط حقی برای زوجه ثابت اســت، نه این که 
خودش می تواند اقدام کند. زوجه حق دارد اما بر حاکم است که این حق را اعمال و 
اجرا کند. بنابراین تالزم عرفی بین خطاب تکلیفی اجتماعی و ثبوت حق است )رک: 
حائری یزدی، بی تا، 167( نه تالزم عرفی بین خطاب تکلیفی اجتماعی و جواز اعمال حق. 
نمونــۀ دیگر برای صورت اول؛ مثاًل در موضوع خمس و زکات که یک خطاب 
تکلیفــی اجتماعی وجود دارد مثل »و آتوا الزکاة« اگرچه با این خطاب حق برای فقرا 
ثابت است )اراکی، 1415ق،  257/1، 258، 89/2، 347( اما آن ها نمی توانند ازروِی تقاص در 
اموال کسانی که خمس یا زکات نمی پردازند تصرف کنند و برای دریافت حق خود 
اقدام نمایند. بنابراین، حق برای فقرا ثابت می شود، ولی مجاز به اعمال حق و برداشتن 

حق خود از اموال ثروتمندان نیستند.
دربارۀ این که چرا شیخ عبدالکریم حائری در چنین مواردی قائل به تالزم تکلیف 
با ِقسم اوِل ثبوت حق شده است و اقدام بر احقاق  حق را به طور مستقیم برای صاحب 
حق قائل نشده است، ممکن است گفته شود اخذ به قدر متیقن در دلیل لبی است. به 
هر حال، در این که آیا برداشــت عرف از وجود مالزمۀ حداکثری است یا حداقلی، 
احتمال هایی مطرح اســت و نمی توان به صورِت قطعی برداشــت حداکثری را ثابت 
دانست، اما مالزمۀ حداقلی قطعی و یقینی است. بنابراین ایشان به ثبوت حق براساِس 
نظریــۀ تالزم بین تکلیف و حق اکتفا کرده اســت. اما بــرای احقاق چنین حقی نیز 
راهکاری همچون مراجعه به حاکم ارائه داده است تا احقاق چنین حقوقی تعطیل نشود.
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امــا در صورت دوم، برای مثال های باال زوجه خودش می تواند برای طالق اقدام 
کند و فقرا می توانند ازروِی تقاص در اموال کســانی که خمس نمی پردازند تصرف 
کننــد و بــرای دریافت حق خود اقدام نمایند. بنابراین حق بــرای زوجه و فقرا ثابت 
می شود و خودشان مجاز به اعمال حق طالق و برداشتن حق خود از اموال ثروتمندان 

هستند. 
ازنظِر نگارنده، براســاس تقریرات شــاگردان محقق حائری صورت اول فهمیده 
می شود، زیرا در موضوع طالق می گوید »زوجه حق طالق دارد« )رک: اراکی، 1419ق، 
309( و نمی گویــد »خود زوجه می تواند طالق دهــد«، بلکه حاکم جایگزین زوج 
می شود و طالق را جاری می کند، زیرا طالق دست زوج است. بنابراین، استظهار و 
تالزم وجود دارد و نکته ای دقیق و صحیح است. چنانچه منظور از استظهار و تالزم 

صورت دوم باشد، پذیرفتنی نیست.

تطبیق موردی نظریه بر مسئلۀ حق طالق برای زوجه
ثمرۀ این نظریه در بعضی احکام اجتماعی مثل حق طالق برای زوجه، حق فقرا 
در اموال ثروتمندان و... آشکار می شود. در ادامه به تبیین چگونگی تالزم در ضمن 

بیان ادله حق طالق برای زوجه و تطبیق آن پرداخته می شود.
دربارۀ حــق طالق، فقهــا به ویژه فقهای قبل از شــیخ عبدالکریــم حائری و 
هم زمان ایشان معتقد بودند طالق حق زوج است و برای زوجه حقی قائل نبودند. 
با تحقیق نگارنده این حکم مفروض فقهای پیشــین بوده است و کسی به تبیین ادلۀ 
آن نپرداخته است.1 البته در موضوع جایز نبودن طالق ولی و موال نسبت به صغیر و 
کنیز به حدیث »الطالق بید من اخذ بالســاق« )ابن ابی جمهور احسایی، 1405ق،  234/1( 
اســتناد کرده اند )حلی، 1428ق،  326/1؛ عاملی کرکی، 1414ق،  89/13(؛ یعنی همان دلیلی 
که ثابت می کند طالق حق زوج اســت، داللت بر جایز نبودن چنین طالقی دارد. 
گویا دلیل عمدۀ آنان بر این که طالق حق زوج است همین حدیث است. البته این 

1. البته در بعضی از کتب فقهی معاصر )که بعد از فوت شــیخ عبدالکریم حائری نوشته شده است( به مستند قرآنی و 
روایی حکم طالق و این که حق زوج می باشد پرداخته اند )ر.ک: مازندرانی، 1429ق،35(.
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حائری

حدیث در منابع روایی شیعه وارد نشده و از روایات عامه است.1 
اما دربارۀ ثبوت حق طالق برای زوجه چنانچه اشــاره شــد برخی همچون شیخ 
مفید، سالر، ابوالصالح حلبی و... این حق را پذیرفته اند، اما شیخ عبدالکریم حائری 
دلیلی را برای اثبات این حق مطرح کرده اســت که قبل از ایشــان این اســتدالل بیان 
نشده است. استدالل وی براســاِس نظریۀ تالزم بین تکلیف اجتماعی و حق است. 
حائری معتقد اســت زوجه نســبت به یکی از دو مورد »نفقۀ واجب یا طالق« دارای 
حق اســت )اراکی، 1419ق، 309(.2 ازنظِر ایشــان حق زوجه نسبت به نفقۀ واجب نیاز به 
اثبات نیست، ولی حق طالق برای زن را می توان با توجه به آیات و روایات و براساِس 
نظریۀ تالزم تکلیف اجتماعی با حق اثبات کرد. وی با اســتفاده از آیات قرآن مجید 
و به کارگیــری اجتهاد، دو اصــل را به ترتیب، محور اصلی تدویــن حقوق خانواده 
ازنظِر فقه اسالمی می دانست. بر این اساس، هرکس باید در زندگی یکی از دو اصل 
را رعایت و اجرا کند: اصل اول، دوام زندگی شایســته اســت و اصل دوم، جدایی 
شایسته. در صورت ناتوانی در اصل اول، به اجرای اصل دوم ملزم می شود )یزدی، بی تا؛ 

محقق داماد، بی تا(.

1. اگرچه در بعضی از کتب فقهی معاصر که بعد از فوت شــیخ عبدالکریم حائری نوشته شده است، به مستند روایی 
ْصَحاِبَنا َعْن 

َ
اٍل َعِن اْبِن ُبَکْیٍر َعْن َبْعِض أ ٍد َعِن اْبِن َفضَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ شیعه »ُمَحمَّ

َة  نَّ اَلَق- َفَقاَل َخاَلَف السُّ نَّ ِبَیِدَها اْلِجَماَع َو الطَّ
َ
ُة - َو َشــَرَطْت َعَلْیِه أ

َ
ْصَدَقْتُه اْلَمْرأ

َ
ٍة َنَکَحَها َرُجٌل َفأ

َ
ِه ع ِفي اْمَرأ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
أ

ُة« )حر عاملی،  نَّ اَلَق َو ِتْلَك السُّ نَّ ِبَیِدِه اْلِجَماَع َو الطَّ
َ
َداَق- َو أ ُجِل الصَّ نَّ َعَلی الرَّ

َ
ْهَلُه - َو َقَضی أ

َ
ی اْلَحقَّ َمْن َلْیَس أ َو َولَّ

1409ق،  98/22( دربارۀ صحت شــرط وکالت حق طالق به زوجه در ضمن عقد ازدواج اســتدالل شده است )رک: 
ایروانی، 1427ق، 445/2(. همچنین روایات دیگر مشابه با موضوع از امام باقر؟ع؟وارد شده است. ایشان دربارۀ مردی 
ُد ْبُن َعِليِّ  که با زنی ازدواج کرده و به موجب شرط، اختیار آمیزش و طالق را به زن واگذار کرده بود، فرمودند: »ُمَحمَّ
ْصَدَقْتُه ِهيَ- َو اْشَتَرَطْت 

َ
ًة َو أ

َ
َج اْمَرأ ُه َقَضی ِفي َرُجٍل َتَزوَّ نَّ

َ
ِبي َجْعَفٍر؟ع؟ أ

َ
ِد ْبِن َقْیٍس َعْن أ ْبِن اْلُحَســْیِن ِبِإْســَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

َداَق- َو ِبَیِدِه اْلِجَماَع  نَّ َعَلْیِه الصَّ
َ
ْهِلِه- َفَقَضی أ

َ
َیْت َحّقًا َلْیَسْت ِبأ َة َو ُولِّ نَّ اَلَق- َقاَل َخاَلَفِت السُّ نَّ ِبَیِدَها اْلِجَماَع َو الطَّ

َ
َعَلْیِه أ

ُة« )حر عاملی، 1409ق،  21/ 289(: »با سنت مخالفت کردی و زن نیز بر امری تسلط یافته است  نَّ اَلَق َو َذِلَك السُّ َو الطَّ
که اهلیت آن را ندارد« سپس چنین قضاوت فرمود که »مهریه برعهدۀ مرد است و اختیار آمیزش و طالق با اوست و 

این حکم مطابق سنت است« اما قدما به آن اشاره نداشته اند.
2. دربــارۀ مکتوبات شــاگردان شــیخ عبدالکریم حائری نقل شده اســت: »آیت هللا العظمی اراکــی رحمه الله مکرر 
می فرمودند که این نوشــته ها با اســتفاده از بیانات آیت هللا العظمی حائری نگاشته شده گرچه عنوان "تقریرات" ندارد« 

)رک: اخوان صراف، 23(.
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استدالل به آیۀ »فإمساک بمعروف« مبتنی بر نظریه تالزم تکلیف 
اجتماعی با حق 

يٌح ِبِإْحَسان آیۀ شریفه دربارۀ طالق رجعی است.  ْو َتْسِر
َ
فراز ِإْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف أ

آغاز آیه می فرماید: طالِق رجعی که برای شــوهر در آن حق رجوع و بازگشــت به 
همســر مطرح شــده، دو نوبت اســت. در این فراز می فرماید: زوج در هر مرتبۀ از 
رجوع، یا به طور شایسته همسر خود را نگهدارد و آشتی کند یا با ترک رجوْع او را با 

نیکی رها نماید و از او جدا شود. 
شــیخ عبدالکریم با اســتظهار از این آیه به منظوِر اثبات حق طالق برای زن بهره 
می گیرد و می گوید: تصور نشود به دلیل خطاب تکلیفی این آیه ناظر به حالتی است 
که شوهر قدرت و تمکن مالی دارد و مردی که ناتوان باشد تکلیفی ندارد تا گفته شود 
آیه نسبت به شوهری که عاجز باشــد داللتی ندارد. اگر چنین توهمی شد می گوییم 
اگرچه هیئت و امر این چنین است و آیه هم شبیه هیئت امر است، ولی در علم اصول 
ثابت شده اســت مادۀ امر دربارۀ کســی که توان دارد و کسی که ناتوان است اطالق 
دارد و شــامل هردو می    شــود. ازاین رو خطاب آیه هم که شبیه ماده و هیئت امر است 
دارای اطالق اســت )اراکی، 1419ق، 309(. بنابراین احتمال این که حکم در آیه به کسی 
که تمکن مالی دارد اختصاص داشته باشد، به دلیل اطالق مادۀ خطاب آیه رد می شود 

)حائری یزدی، 1418ق، 459؛ گلپایگانی، 1410ق،  137/1،  175/2؛ آشتیانی، بی تا، 57، 138، 141(.
شیخ عبدالکریم در ادامۀ بیان استظهار و تالزم به آیه شریفه می گوید: اگر کسی 
بگوید با این اســتظهار فقط تکلیف ثابت می شــود نه حقـ  در حالی که شما درپِی 
اثبات حق بودید که زوجه می تواند آن را مطالبه کند ـ در پاســخ می گوییم: اواًل اگر 
چه مفاد دلیل در ابتدا اثبات تکلیف است، ولی می توان گفت که در همۀ تکالیفی که 
در آن ها منفعت شخص دیگری لحاظ شده است عرف با خطاب دلیل انتزاع می کند 

و آن شخص مخاطب دلیْل دارای حق می شود )اراکی، 1419ق، 309(.
يٌح ِبِإْحَسان  متوجه فردی است  ْو َتْسِر

َ
بنابراین هرچند خطاب ِإْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف أ

که متمکن از پرداخت نفقه است، ولی به دلیل اطالق مادۀ خطاب، تکلیف به یکی 
يٌح ِبِإْحَسان به صورت واجب تخییری به زوج موسر  ْو َتْسِر

َ
از دو امر ِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أ
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حائری

)توان( اختصاص ندارد، بلکه شامل معسر )ناتوان( نیز خواهد بود و چون یکی از دو 
فرد واجب تخییری یعنی » ِإْمَساٌك ِبَمْعُروف« متعذر شده است، پس فرد دیگِر واجب 
يٌح ِبِإْحَسان« در حق معسر متعین خواهد بود و از آنجایی که  تخییری یعنی طالق »َتْسِر
يٌح ِبِإْحَسان( به منظور رعایت حال  این تکلیف )وجوب تخییری ِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف يا َتْسِر
زوجه صادر شده است، پس حقی نیز برای زوجه ایجاد خواهد شد )حائری یزدی، بی تا، 

167؛ علوی قزوینی، 1367، شماره11(.

نقد و بررسی استدالل 
ممکن است گفته شود با دقت در تمام آیۀ شریفه دریافت می شود محتوا و داللت 
آیه دربارۀ طالق نیســت، بلکه درمورِد بازگشــت مرد در طالق رجعی است. اجازۀ 
بازگشت فقط در دو طالق مجاز شمرده شده است. در آیۀ بعد حکم رجوع در طالق 
سوم بیان می شود که قرینه است بر این که آیۀ شریفه در مقام بیان حکم طالق رجعی 
ل دارد. حال در نوبــت اول هنگامی که زوج،  اســت که در نوبت ســوم نیاز به محلِّ
طالق داد چنانچه در عده تصمیم به بازگشت به زندگی داشت، با نیت آزار و اذیت 
همســرش نباشــد بلکه با نیت زندگی همراه آرامش و معروف باشد. در صورتی که 
تصمیم بازگشت به زندگی ندارد با خوشی و نیکی همسرش را رها کند و آزاد بگذارد 
و این رهایی طالق جدید نیســت، بلکه همان طالق اعالم شده اســت که ادامه پیدا 
می کنــد. بنابراین، آیه در مقام بیان حکم طالق نیســت، بلکه حکم نوع رفتار با زن 
در زمان عده را بیان می کند. اگر آیه در مقام بیان حکم طالق باشد، استظهار شیخ 
عبدالکریم صحیح است، ولی چون در مقام بیان نیست استظهار ایشان پذیرفته نیست 

و دلیل دیگری باید جست.
پاسخ 

به نظر می رســد پاسخ بیان شده قانع کننده نیســت. می توان از آیۀ َوال ُتمِسکوُهنَّ 
ِضراًرا ِلَتعَتدوا1 )بقره/231( برای پاســخ کمک گرفت. در این آیه که ظهور در تعلیل 

1. به خاطر زیان رساندن و تعّدی کردن، آنها را نگه ندارید.
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دارد می توان از علت اســتفاده کرد و حکم را تعمیم داد، چراکه مسئلۀ ضرر را مطرح 
کرده است. پس در مواردی که شوهْر تکالیف ثابت شده در شریعت را رعایت نکرده 
و عصیان کند، این موجب ضرر به همســر اســت، بنابراین باید براساِس آن، حقی را 
برای زوجه قائل شــد تا رفع ضرر محقق شــود. بعضی فقهای معاصر نســبت به حق 
طالق برای زن، به قاعدۀ »الضرر« و »الحرج« استدالل کرده اند. استدالل آن ها در 
بحث قاعده الضرر و اثبات حکم عدمی این گونه ارائه شده اســت که اگر زوج نفقۀ 
زوجه را پرداخت نکند و حق طالق برای غیر زوج ثابت نباشد، موجب ضرر و حرج 
زوجه می شود )ر.ک: 1426ق، 144/1؛ سیستانی، 1414ق، 295، 304(. طبق قاعدۀ الضرر زوج 
با نپرداختن نفقه یا رعایت نکردن حقوق زوجه ضرر می کند و حق طالق برای زوجه 
ایجاد می شــود، ولی چون زوجه حق اجرای طــالق را ندارد، اجرای طالق به حاکم 
واگذار شده اســت، زیرا حق جلوگیری از اضرار به دیگری با هر وسیلۀ ممکن متعلق 
به حاکم اســت. در موضوع بحث، بعد از  بی نتیجه ماندن اقدام های گوناگون دربارۀ 
احقاق حق زوجه، تنها راهی که باقی می ماند اجرای طالق توسط حاکم است، چراکه 
ولی کسی است که از دستور حاکم امتناع می کند. ازاین رو، این ادله برای اثبات نظر 
شیخ عبدالکریم نیز قابل استناد و مؤید است، اگرچه وی به آن اشاره ای نکرده  باشد. 

استدالل به صحیحۀ ابی بصیر مبتنی بر نظریۀ تالزم تکلیف اجتماعی با حق 
شیخ عبدالکریم در ادامۀ استظهار به آیۀ شریفه می گوید برفرض که بپذیریم آیه 
فقط در مقام بیان حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، ولی از روایت ابی بصیر مرادی 
می توان این حق را برای زوجه اســتفاده کرد )اراکــی، 1419ق، 310(. صحیحۀ ابی بصیر 
)مازندرانی، 1429ق،32( می گوید: از امام صادق؟ع؟شنیدم که فرمود: »کسی که همسر 
دارد و جامــۀ او را فراهــم نمی کند و حداقل غذا را بــه او نمی دهد، امام )یا حاکم( 

می تواند بین زن و مرد جدایی اندازد«.1 

ٌة َفَلْم 
َ
َبا َجْعَفٍر ؟ع؟ َیُقوُل َمْن َکاَنْت ِعْنَدُه اْمَرأ

َ
ِبي َبِصیٍر َیْعِني اْلُمَراِديَّ َقاَل َسِمْعُت أ

َ
1. ِبِإْسَناِدِه َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَمْیٍد َعْن أ

َق َبْیَنُهَما )ابن بابویه، 1413ق،  441/3؛  ْن ُیَفرِّ
َ
َماِم أ َیْکُسَها- َما ُیَواِري َعْوَرَتَها َو ُیْطِعْمَها َما ُیِقیُم ُصْلَبَها- َکاَن َحّقًا َعَلی اْلِ

حر عاملی، 1409ق،  509/21(.
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ازنظِر محقق حائری روایت هم شامل صورتی می شود که مرد تمکن دارد و نفقه 
نمی دهد و هم صورتی که ناتوان و عاجز از پرداخت نفقه است. بنابراین، روایت در 
هردو مورد صحیح اســت. همچنین شامل موردی می شــود که ناتوانی قبل از عقد 
وجود داشــته یا بعد از عقد به وجود آمده باشــد. در مورد اول نیز چه زن وضعیت را 

بداند یا نداند روایت شامل آن هم می شود.
شــیخ عبدالکریم در ادامۀ اســتدالل به روایت ابی بصیر بیــان می کند فرمایش 
امام؟ع؟که فرمود: »کان حقًا علی االمام« گواه بر این اســت که این حق صاحبی 
دارد که از امام مطالبۀ احقاق حق کرده است و تنها کسی که صالحیت صاحب بودن 
و طرف بودن امام را دارد زوجه است. بنابراین زوجه مستحق است و امام مستحق علیه 

است، ازاین رو حق زوجه است که از امام مطالبه احقاق حق کند.

نقد و بررسی استدالل 
ممکن اســت گفته شود ایشان برای مدعای خود استداللی مبتنی بر روایت ارائه 
نمی دهــد که روایت اطالق دارد و شــامل همۀ صورت هاـ  چــه مرد با تمکن چه با 
ناتوانی نفقه نمی دهد و چه زن می دانســته تمکن نفقه ندارد یا نمی دانسته ـ می شود. 
ضمن اینکه اصل عقلی بر این اســت که تکلیف متوجه کســی اســت که توان آن 
را داشــته باشــد و ناتوان تخصصًا از دایرۀ حکم خارج اســت. وی فقط تعبیر »کان 
حقــًا علی االمام« را قرینــه می گیرد بر این که این حْق صاحبــی دارد و از امام؟ع؟ 
مطالبه احقاق حق کرده است و تنها کسی که صالحیت صاحب بودن و طرف بودن 
امام؟ع؟ را دارد زوجه است. در حالی که ممکن است اشاره به والیت امام؟ع؟ داشته 
باشد و در این صورت مقام امامت صاحب حق خواهد بود که بین زوج و زوجه فاصله 
بیانــدازد و زوج را از بهره  بردن از زوجه محروم کند تا زوج مجبور به انجام وظایف 

خود در قبال زوجه شود یا خود زوج طالق دهد.
پاسخ 

روشــن است که این اشــکال وارد نیست، چراکه والیت امام؟ع؟  بر اجرای حق 
به واســطۀ ایجاد حق برای زوجه است، ولی چون زوجه اجازۀ اجرای حق را ندارد، با 
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رعایت نکردن حق زوجه توســط زوج، اجرای حق زوجه به امام؟ع؟ منتقل می شود 
و خود این نشــان از ایجاد حق طالق برای زوجه است. شاهد بر مدعا این است که 
درصورِت رضایت زن به ادامۀ زندگی، امام؟ع؟ یا حاکم حق اجرای طالق را ندارد.

استدالل به حسنۀ جمیل بن دراج مبتنی بر نظریۀ تالزم تکلیف اجتماعی با حق 
ازنظِر حاج شــیخ عبدالکریم حائری روایت دیگری که از آن می توان حق بودن 
طالق برای زوج را اســتفاده کرد حســنۀ جمیل  بن دّراج است )اراکی، 1419ق، 310( در 
این حسنۀ قوی )مجلسی اول، 1406ق،  252/6( جمیل می گوید: مرد فقط برای نفقۀ پدر و 
مادر و فرزند مجبور می شود. ابن عمیر می گوید به جمیل گفتم: زن چطور؟ جمیل 
در پاسخ گفت: عنبسه از امام صادق؟ع؟ روایت کرده است که فرمود: هنگامی  که 
زوج لبــاس و غذای زوجه را تأمین کند، زوجه با زوج ادامه زندگی دهد، در غیر این 

صورت زوج زوجه را طالق دهد.1
شیخ عبدالکریم معتقد است ظاهر »طّلقها« در روایت فقط حکم تکلیفی عاری 
از حکم وضعی نیست. بنابراین تا زمانی که برای زوجه حقی نباشد که آن را مطالبه 
کند »طّلقها« در روایت هیچ فایده ای ندارد و اگر زوج از طالق دادن خودداری کند 
حاکم او را مجبور می  کند طالق دهد، همان طور که بر پرداخت نفقه پدر و مادر و 
فرزند مجبور می کند. بنابراین ســخن معصوم؟ع؟ این معنا را دارد: جایی که سلب 
عنوان »والدیت و ولدیت« از پدر و مادر و فرزند ممکن نباشد ناگزیر این امر منحصر 
در مجبور کردن به پرداخت نفقه است. اما برای زوجه ازجهِت دیگر راه باز است و 
آن سلب عنوان زوجیتش است و مناسب این مطلب مستحق بودن و بردن مرافعه نزد 
حاکم اســت، همان طور که در پدر و مادر و فرزند این استحقاق وجود دارد )اراکی، 

1419ق، 311(.

ُجُل ِإالَّ َعَلی َنَفَقِة  اٍج َقاَل: اَل ُیْجَبُر الرَّ ِبي ُعَمْیٍر َعْن َجِمیِل ْبِن َدرَّ
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ 1. ُمَحمَّ

ِه ؟ع؟ َقاَل- ِإَذا َکَساَها َما  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِة- َقاَل َقْد َرَوی َعْنَبَسُة َعْن أ

َ
ِبي ُعَمْیٍر ُقْلُت ِلَجِمیٍل َو اْلَمْرأ

َ
َبَوْیِن َو اْلَوَلِد -َقاَل اْبُن أ

َ
اْل

ْجِبَر َعَلی 
ُ
ْخِت- َفَقاَل َلْو أ

ُ
َقَها- ُقْلُت َفَهْل ُیْجَبُر َعَلی َنَفَقِة اْل َقاَمْت َمَعُه َو ِإالَّ َطلَّ

َ
ُیَواِري َعْوَرَتَها َو ُیْطِعُمَها َما ُیِقیُم ُصْلَبَها- أ

َواَیِة. )کلینی، 1429ق،  176/11و177 ؛ حر عاملی، 1409ق،  510/21( ْخِت- َکاَن َذِلَك ِخاَلَف الرِّ
ُ
َنَفَقِة اْل
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نتیجه گیری
براساِس آنچه واکاوی و تبیین شد طبق اندیشه های فقهی و اصولی شیخ عبدالکریم 
حائری نظریۀ »تالزم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق« قابل اثبات و پذیرش اســت. 
براســاِس این نظریه هنــگام جعل حکم در تکالیف اجتماعــی رعایت حق دیگری 
لحاظ می شود. درنتیجه عالوه بر تشریع حکم تکلیفی، برای دیگری »حق« نیز ایجاد 
می کند. یکی از موارد تطبیق این نظریه را می توان »حق طالق برای زن« دانست. این 
يٌح ِبِإْحَسان استفاده می شود.  ْو َتْسِر

َ
تالزم و اســتظهار از آیۀ شریفۀ ِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أ

وی در استظهار از آیه به منظوِر اثبات حق طالق برای زن که شوهرش به سبب اعسار 
از پرداخــت نفقه ناتوان شده اســت، با بیان دو مقدمه معتقد اســت هرگاه مکلف با 
این گونه خطابات مخالفت کند، حکم وضعی همچنان باقی اســت و صاحب حق 
می تواند حق ایجاد شــده را مطالبه کند. وی در تأیید این تالزم به دو روایت اشــاره 
می کند؛ 1. روایت ابی بصیر مرادی؛ 2. حسنة جمیل بن دراج. ایشان معتقد است این 
دو روایت بر »حق طالق برای زوجه« داللت دارد و اســتظهار و تالزم آیه بر حق را 
تأیید می کند. ازنظِر او روایت جمیل هردو حکم تکلیفی و وضعی را شامل می شود و 

اگر زوج از طالق دادن خودداری کند حاکم او را مجبور به طالق می  کند. 
نگارنده، خدشه  و نقدها به ادلۀ قرآنی و روایی را وارد نمی داند و معتقد است ادله 
بر دیدگاه شیخ عبدالکریم داللت دارد، ضمن این که قاعدۀ »الحرج« و »الضرر« نیز 
نظر شیخ عبدالکریم را ثابت می کند، اگرچه ایشان به این ادله اشاره ای نکرده است.
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D 8 % A F % D B 8 %C % D 8 % B 4 % D 9 % 8 7 % E 2 % 8 0 % 8 C % D 9 % 8 7 %
D8%A7%DB8 %C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB-
8%C%D8%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB8 %C-%D9%88-
%D8%B3%DB8%C%D8%A7/
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امام خمینی؟هر؟ .

مصبــاح یــزدی، محمدتقــی. )1388(. نگاهی گــذرا به حقوق بشــر از دیدگاه اســالم. . 30
گردآورنــده: عبدالحکیم ســلیمی. قم: انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام 

خمینی؟هر؟.
موســوی گلپایگانی، محمدرضا. )1410ق(. افاضة العوائد ) تعلیق علی درر الفوائد( چاپ . 31

دوم. قم:دار القرآن الکریم.
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قم: دار القرآن الکریم.
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)للمیرزا القمی(. قم: فقه الثقلین. 

نبویان، سیدمحمود. )1386(. حق و تکلیف و تالزم آن ها. معرفت فلسفی، سال پنجم )2(.. 34
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1401 ، از
http://rahnamehmag.ir/%D8%A7%D8%AD%DB8%C%D8%A7%DB
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