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 چکیده

 نبی اختالفی مباحث جمله از زوجه به طالق حق تملیک و طالق در زوجه تخییر مسئله
 است؛ نظر اختالف اسالمی مذاهب فقهای بین تملیک معنای فهم در است؛ اسالمی مذاهب

 یک ماهیت نظر از طالق تملیک که است این شودمی برداشت تملیک از آنچه گفت توانمی
 سپرده زوجه به طالق فعل انجام امکان آن در که است آوریالزام و دوطرفه حقوقی عمل
-هلا فقهای اکثریت سازد. مطلقه را خود خود، مستقل اراده به بتواند که نحوی به شود،می

 ستهدان صحیح عملی چنین امامیه فقه در لکن و انددانسته صحیح را طالق تملیک سنت
 و ندارد مغایرتی ایقاعات و عقود عمومی قواعد با طالق تملیک صحت قبول است. نشده

 که زوجیت از غایت و هدف با مغایرت که چند هر رسد،نمی نظر به نکاح مقتضای خالف
 چنین که روایاتی وجود جهت به صورت هر در دارد. است، نسل تولید و التذاذی تمتع

 که تپذیرف باید و بود تملیک صحت عدم به معتقد بایستمی دانندنمی صحیح را عملی
 یا خلع قالب در و زوج به او سوی از مالی پرداخت با طالق در زوجه اراده بودنسهیم

 با و است شده بیان مختلفی احتماالت تخییر ماهیت مورد در است. پذیرش قابل مبارات
 آورمغیرالزا طرفهیک تعهد تخییر گفت توانمی احزاب مبارکه سوره 29 و 28 آیات به توجه
 قیحقو نهاد یک عنوان به تخییر کند. رجوع آن از تواندمی زوج که است طالق به نسبت
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 ماریشانگشت موافقان چند هر امامیه فقه در و است سنتاهل اکثریت پذیرش مورد مستقل
 بر عالوه احزاب سوره 29 و 28 آیات که است این انصاف و است نشده پذیرفته اما دارد،
 تخییر بر داللتی است، شده دانسته اسالم مکرم نبی اختصاصات جزو امامیه فقه در اینکه

 ندارند.

 .ماهیت اسالمی، مذاهب فقه طالق، تملیک، تخییر، :هاکلیدواژه
 

 مسئله طرح
 قضایی محاکم و گذارقانون توجه مورد همواره که است مباحثی از یکی طالق حق از بحث
 همس و طالق زیرا است، شده پرداخته بدان حقوقی مؤلفین و بزرگ فقهای آثار در و بوده
 قوقح و زناشویی زندگی بر سزاییبه تأثیر که است مباحثی از آن در زوجین از یک هر

 فروض طالق تحقق برای ایران حقوقی نظام و اسالمی فقه در دارد. جامعه افراد خانوادگی
 طالق به اقدام خود مستقل اراده به زوج که است این فروض از یکی دارد؛ وجود مختلفی

 هب مهریه بابت که را مالی نماید، چنین زوج که صورتی در و کند منحل را نکاح و نماید
 خواهان خلع قالب در زوجه که است این دوم فرض بگیرد. پس تواندنمی است داده زوجه
 ردهک دریافت که ایمهریه معادل مبلغی پرداخت با تواندمی زوجه فرض این در باشد. طالق

 و دارد اذیالتذ تمتع قصد مهریه پرداخت و نکاح با زوج زیرا بگیرد طالق توافقی، مبلغی یا
 انامک بگیرد طالق است داده او به زوج که مالی جبران بدون بتواند زوجه که صورتی در

 قرار عوضی هیچ مقابل در است کرده پرداخت زوج که پولی و است برده بین از را مرد تمتع
 واقع ار طالق خود مستقل اراده به تواندنمی زوجه که داشت توجه باید البته گرفت. نخواهد

 است این سوم فرض سازد. جاری را طالق صیغه زوج باید نیز فرض این در حتی و سازد
 به مراجعه با اوست، حرج و عسر موجب زوجیت ادامه که مورد این به اتکا با زوجه که

 جاری را طالق صیغه زوج قبلی فرض دو همانند نیز فرض این در بگیرد. طالق حاکم
 اوست. اراده به منتسب شدهواقع طالقِ و کندمی

 مطرح نیز زوجه به طالق تخییر و تملیک از بحث فوق، فروض بر عالوه سنتاهل فقه در
 در زوجه تخییر از بحث و نبوده سابقهبی نیز امامیه فقه در بحثی چنین است. شده قبول و

 دارد. مخالفینی و موافقین امامیه نظرانصاحب بین طالق
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 قوقیح ماهیت به توجه است، نشده توجه چندان تخییر و تملیک مورد در که مهمی مطلب
 در کش بدون که دارد وجود مختلفی برداشتهای تخییر و تملیک از زیرا است، عمل دو این

 دارد. اساسی نقش تخییر و تملیک صحت پذیرش عدم یا پذیرش
 وجهز برای که است اختیاری میزان و مبنا در اصلی مطلب تخییر، در هم و تملیک در هم

 هزوج اراده کردنسهیم با مستقیم ارتباط مفهوم دو این واقع در و گرددمی ایجاد طالق در
 در او مخیرکردن و زوجه به طالق تملیک رو این از دارند طالق مورد در گیریتصمیم در
 است. شده بررسی هم کنار در طالق امر

 از یکی زیرا تخییر، و تملیک ماهیت اول است: شده بررسی مهم مطلب دو مقاله این در
 تاس مفهوم دو این از مشترک درک وجود عدم تخییر و تملیک مسئله در اصلی اشکاالت

 یکتمل ماهیت اینکه مورد در قطعی نظراتفاق مذهب هر فقهای حتی و مختلف مذاهب بین و
 ینا از و است نشده هم بحث چندان مطلب این کلی طور به و ندارد وجود چیست تخییر و

 وانعن دو این ارتباط و شود تبیین مورد دو این ماهیت تا است شده سعی مقاله این در رو
 عمل ماهیت اینکه بر عالوه زیرا شود؛ مشخص توکیل با آنها ارتباط چنینهم و یکدیگر با

 اعمالی نینچ ماهیت دقیق تشخیص است، نشده بررسی دقیق طور به تخییر و تملیک حقوقی
 اشد.ب داشته تخییر و تملیک صحت پذیرش عدم یا پذیرش در سزاییبه تأثیر تواندمی

 و یکتمل که معنا این به است؛ تخییر و تملیک صحت عدم یا صحت بررسی دوم، بحث
 باطل. معنا کدام در و باشد صحیح تواندمی معنا کدام در طالق در تخییر
 یحقوق و فقهی نظر از که است سؤاالت این به پاسخ صدد در مقاله این اساس این بر

 رتخیی و تملیک آیا و چیست؟ طالق امر در زوجه تخییر و زوجه به طالق تملیک ماهیت
 و تملیک اینکه و چیست؟ کدام هر ادله و مبانی و خیر؟ یا است صحیح زوجه به طالق
 است؟ غلط معنا کدام به و صحیح معنا کدام به تخییر

 
 خصوص این در اسالمی مذاهب نظر و 5بحث فقهی پیشینه

 بدان میاسال فقه گیریشکل بدو از که است مباحثی از طالق تخییر و تملیک مورد در بحث
 فهمی وجود عدم خصوص این در اصلی ایراد شد، اشاره که گونههمان لکن است، شده توجه

                                           
ی، : صفای، مراجعه نماییددر این خصوص وجود داردکه دو تحقیق مستقل به  جهت اطالعات بیشتر. 5

 ش.1393جاللی،  ؛ش1360



 14فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

108 

 المیاس مذاهب در طالق تخییر و تملیک است. تخییر و تملیک ماهیت از واضح و مشترک
 دارد: مخالفانی و موافقان

 
 موافقان .1
 ق،1418 انصاری، ؛3/285 ق،1377 شربینی، خطیب )ر.ک: شافعیان اسالمی مذاهب بین در
-2/406 تا،بی دردیر، )ر.ک: مالکیان (،193 تا،بی مزنی، ؛44-6/45 تا،بی نووی، ؛2/129

 بن مالک ؛373-2/374 ق،1323 انس، بن مالک ؛388-5/387 ق،1416 حطاب، ؛405
 سمرقندی، ؛210-6/211 تا،بی سرخسی، )ر.ک: حنفیان و (2/563 ق،1406 انس،

 (3/347 ق،1415 عابدین،ابن ؛113-3/118 ق،1409 کاسانی، ؛187-2/191 ق،1414
 آورزامال و توکیل از مستقل ماهیت با حقوقی عمل یک معنای به را طالق تملیک و تخییر

 تخییر و تملیک جزئیات و احکام مورد در مذاهب این فقهای بین اند.دانسته صحیح
  است. نظراتفاق عمل دو این مشروعیت اصل در لکن دارد، وجود اختالفاتی
 نه و دانندمی توکیل باب از را آن اما و هستند تملیک و تخییر صحت بر قائل نیز حنابله

 این برای اسالمی مذاهب در که مبنایی داشت توجه باید رو این از مستقل؛ حقوقی عمل یک
 است. یکدیگر از متفاوت دارد وجود بحث

 در که طیشرای رعایت با البته اند،دانسته صحیح را تخییر نیز امامیه از اقلیتی چنینهم
 تخییر اگر صورت این در اشهاد. و غیرمواقعه طهر در آن وقوع همچون است؛ شرط طالق
 جمله از شود.می محسوب بائن باشد عوض با که صورتی در و رجعی باشد عوض بدون

 قبول چنینهم .(267 تا،بی جنید،ابن) است جنیدابن اند،دانسته صحیح را تخییر که فقهایی
 مجلس در هک زمانی تا اینکه: قید با است، شده داده نسبت نیز عقیلابیابن به تخییر صحت
 فخرالمحققین، ؛32/67 تا،بی نجفی، ر.ک:) نماید انتخاب را جدایی هم فوراً باید و هستند

 امامیه یفقها به نام ذکر بدون را تملیک و تخییر صحت لقبو مرتضی شریف .(3/308 تا،بی
 که رنظ این است، جایز طالق در تخییر» نویسد:می تخییر خصوص در و است داده نسبت
 آن هب قائلین خطای شودنمی ایجاد مفارقت آنها واسطه به و است باطل تملیک و تخییر
 و ودشمی حاصل تخییر با مفارقت و اندداده فتوا تخییر جواز بر امامیه فقهای زیرا است،
 این به باید اما (1/241 ق،1405 مرتضی، شریف) «است آن مبین ائمه روایات و اخبار
 یعنی ند.دامی وکالت باب از که مستقل، حقوقی نهاد یک نه را تخییر وی که کرد توجه نکته
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 خصوص نای در سید کالم است. توکیل نوعی واقع در تملیک و تخییر مرتضی شریف نظر از
 الق،الط فی توکیل إال هو هل و للمرأة المتخیر إنکار فی السبب ما أدری ما و» است: چنین

 موافقان جزو را ایشان نباید واقع در رو این از (؛1/243 )همان، «الوکالة یجوز مما فالطالق
 برشمرد. شود دانسته مستقل حقوقی عمل تخییر که معنا این به

 
 مخالفان .2

 اسالم کرمم نبی اختصاصات جزو را آن و اندنپذیرفته را تخییر امامیه فقیهان قاطع اکثریت
 رد:ک اشاره افراد این به توانمی دانند،نمی صحیح را تخییر که فقیهانی جمله از دانند.می

 حلی (،2/277 ق،1406 براج،)ابن براجابن (،229-5/230 ،ق1387 )طوسی، طوسی
 اول، )شهید اول شهید (،3/308 تا،بی )فخرالمحققین، فخرالمحققین (،4/59 ق،1421 )حلی،
 حلی، ادریس)ابن حلی ادریسابن و (69-32/76 تا،بی )نجفی، نجفی (،179 ق،1411
 زوج اگر» است: چنین خصوص این در براجابن کالم نمونه عنوان به (.2/676 ق،1410
 «.شودنمی واقع تخییر این جهت به طالق نماید... مخیر طالق امر در را زوجه

 هجری سوم سده در اصفهانی علی بن داوود که است مذاهب از یکی یهظاهر) ظاهریان
 اسالم پیامبر روایات و قرآن آیات ظاهر به توجه مذهب این تسمیه وجه کرد. تأسیس

 تربیش ظاهریان .آمد پدید حزمابن توسط پنجم قرن در ظاهری مذهب شکوفایی اوج است.
 قرآن، در را فقه منابع کنند،می روایات و آیات ظاهری معنای به معطوف را خود توجه

 و استحسان و رأی به اجتهاد و قیاس با و کنندمی خالصه صحابه اجماع و پیامبر احادیث
 تخییر، از )اعم آن عناوین همه به را طالق تفویض صحت نیز 6(مخالفند سخت استصالح

 وجهز امر قراردادن و تملیک و تخییر است معتقد خصوص این در حزمابن منکرند: تملیک
-10/117 تا،بی حزم،ابن )رک: ندارد اثری هیچ باشد که هم بار هزار ولو خودش دست در

116.) 
 

 بحث تحلیل
 بررسی هب باید دو این صحت عدم یا صحت و تخییر و تملیک مفهوم از بحث به ورود از قبل

 پرداخت. طالق انجام مختلف هایشیوه و زوجین از یک هر اختیار
                                           

6. https://fa.wikipedia.org 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
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 فقه در طالق وقوع مختلف فروض .1

 هزوج چنینهم نماید، استفاده آن از خود مستقل اراده به تواندمی زوج که است امری طالق
 قطال خلع قالب در یا نماید درخواست طالق به نسبت دادگاه از شرایطی تحت تواندمی

 زا باب این در فقها اجماع و موجود روایات و آیات بر بنا است مسلم آنچه لکن و بگیرد
 و طالق به مربوط آیات فحوای دارد. زوج به اختصاص که است حقی طالق شرعی نظر

 در اینکه و است مردان به خطاب و مذکر ضمیر با دهندهطالق مورد در که آیات خطاب
 معناست همین نشانگر وضوحبه است، زنان به خطاب و مؤنث ضمیر با شدهدادهطالق مورد

 سوره 49 آیه و بقره سوره 231 و 230 ،228 ،227 آیات و طالق سوره 2 و 1 آیات )ر.ک:
 انزم هر مرد که دارد این بر داللت نیز متعددی روایات این، بر عالوه (. دیگر آیات و احزاب

 أخذ لمن الطالق إنما» مشهور: حدیث جمله از نماید؛ طالق به اقدام تواندمی خواست
 تاس شده نقل سنتاهل روایی معتبر منابع در که «است بضع صاحب آن از طالق :7بالساق

-نموده استناد آن به نیز شیعه فقهای (.7/360 تا،بی بیهقی، ؛1/672 تا،بی قزوینی، ماجه)ابن

 خمسة» روایت: این جمله از دارد وجود نیز دیگری متعدد روایات این، بر عالوه اند.
 سبیلها: یخللم و یعطیها ما عنده و توذیه فهی إمراته طالق بیده اهلل جعل رجل لهم: الیستجاب

 هداد قرار او اختیار در را زنش طالق خداوند که مردی شود:نمی مستجاب دعایش کس پنج
 عالوه (.22/271 ق،1414 عاملی، )حر «دهدنمی طالق را او مرد و کندمی اذیت را او زن و
 الفیاخت است، مرد اختیار در آن انجام که است فعلی طالق اینکه در آیدمی نظر به اینها بر

 شرایط و مرد به مربوط دهندهطالق شرایط فقهی کتب تمامی در و ندارد وجود فقها بین
 است. زن به مربوط شدهدادهطالق

 زوجه به مالی تملیک و نکاح با زوج است. التذاذی تمتع و تولیدنسل نکاح از زوج هدف
 در معاوضی و تملیکی عقد نکاح هرچند گفت توانمی و دارد را زوجه از استمتاع حق

 و تخییر و تملیک عنوان تحت بتواند زوجه که صورتی در اما نیست، کلمه اخص معنای
 مکانا نتیجه در و زوج تمتع امکان است کرده دریافت مهریه عنوان به که مالی جبران بدون

 رفته بین از راحتیبه نکاح از غایت و هدف زند، هم بر را نکاح و ببرد بین از را تولیدنسل
 زوج اگر حال هر در است. مانده بالعوض است پرداخته مهریه عنوان به زوج که مالی و

                                           
 «.إنما یملک الطالق من یأخذ بالساق»گونه: . این روایت با اندک اختالف نقل شده است؛ از جمله این7
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 پس تواندنمی را است داده وی به مهریه عنوان به که پولی دهد، طالق را زوجه بخواهد
 به وافقیت مبلغ یک یا کرده دریافت که را مبلغی باید بگیرد طالق بخواهد زن اگر و بگیرد
 و دادگاه به مراجعه با زوجه اینکه یا بگیرد. طالق مبارات یا خلع قالب در و بدهد زوج

 بگیرد. طالق دادگاه حکم با است حرج و عسر موجب زوجیت ادامه که مطلب این اثبات
 دونب و مرد به مالی پرداخت بدون زن که است چنین وضعیت تخییر و تملیک بحث در

 نماید. مطلقه را خود و نموده طالق به اقدام تا یابدمی را امکان این زوج مالی ضرر جبران
 از زوجه( به زوج سوی از طالق امر واگذاری از )پس طالق تخییر، و تملیک در واقع در

 به و جانب از نه کندمی طالق به اقدام خود طرف از زوجه و پذیردمی انجام زوجه جانب
 زوج. از نیابت
 

 تخییر و تملیک ماهیت .2
 ماهیت در ابهام شده تخییر و تملیک بحث در اشکال ایجاد موجب که مهم مسائل از یکی
 هب تخییر و تملیک در که است مانده مغفول باب این در مهم سؤال این و است عمل دو این

  گیرد؟می قرار او اختیار در و شودمی تملیک زوجه به چیزی چه دقیق طور
 و کتملی از سنتاهل فقهای همه برداشت که داشت توجه باید سؤال این به پاسخ برای

 وکالت، دمور سه شامل که دانندمی کلی عنوان را طالق تفویض برخی نیست؛ یکسان تخییر
 برخی و (5/387 ق،1416 حطاب، ؛406-2/405 تا،بی )دردیر، است تملیک و تخییر
 و اندودهافز مورد سه این بر نیز را زوجه( به آن فرستادن و طالق صیغه نوشتن )یعنی رساله

 انصاری، ؛3/285 ق،1377 شربینی، )خطیب انددانسته تملیک همان را تفویض گروهی
-6/45 تا،بی )نووی، باشد توکیل تفویض که اندداده احتمال نیز برخی (.2/129 ق،1418

 عابدین،ابن ؛2/190 ق،1414 )سمرقندی، انددانسته تملیک نوعی را تخییر برخی (.44
 دامه،ق)ابن تملیک نه است توکیل نوعی تخییر معتقدند دیگر ایعده و (3/347 ق،1415

 نیز امامیه فقه در احتماالت همین دیگر. نظرات و (5/292 ق،1418 بهوتی، ؛8/288 تا،بی
 باشد. مطرح تواندمی
 
 تملیک .2-1

 (؛2/725 ش،1377 )دهخدا، چیزی یا مالی بر را کسی گردانیدنمالک یعنی لغت در تملیک
 تیجهن  و شخصی به چیزی انتساب خصوص در است اعتباری امر یک مالکیت اصطالح در



 14فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

112 

 :داردمی بیان مالکیت حقیقت بیان در یزدی طباطبایی است. چیز آن بر فرد سلطه نیز آن
 دارد رارق کسی دست در که را چیزی عقال است. عقالیی اعتبار یک فقط مالکیت حقیقت»
 این که دکننمی اعتبار باشدمی وی اختیار در که چیزی و او بین ایعلقه اوست( به متعلق )و

 از ستا عبارت کنندمی اعتبار آنچه اینکه یا و باشدمی چیز آن بر وی تسلط منشأ رابطه،
 مالکیت،» است: آمده نیز البیع کتاب در (.1/53 ش،1378 یزدی، )طباطبایی «تسلط همان

 «مال نآ تحول و تغییر بر قدرت از است عبارت آن احکام از یکی که است عقالیی اعتباری
 (.25 ق،1421 )خمینی،
 ببس و تملیک مورد تملیک، کننده کننده، قبول تملیک از است عبارت تملیک ارکان
 اثر .ستا شرط تملک و تملیک براى اهلیت .تملیک کننده قبول و کننده تملیک در تملیک
 این از و است کنندهقبول به مملوک اضافه و مملوک و مالک بین اضافی رابطه قطع تملیک

 گرددمی مملوک در تملیک کنندهقبول توسط مشروع تصرف نوع هر جواز موجب تملیک رو
 (.2/636 ش،1382 شاهرودی، هاشمی )ر.ک:
 انجام در که اختیاری زوج که بود خواهد معنا این به طالق تملیک مطالب، این به توجه با

 دیگر که نحوی به دهد، انجام را طالق بتواند زوجه و دهد انتقال زوجه به را دارد طالق
 تملیک بین تفاوت نشانگر برداشت این کند. ممانعت زوجه توسط طالق انجام از نتواند زوج

 نیست. صحیح داندمی توکیل را تملیک که نظری رو این از و است توکیل و
 طور به ار طالق مورد در تملیک نباید که است این کرد توجه آن به بایستمی که مطلبی

 دانست دارد، عادت آن به اینها امثال و هبه یا بیع مورد در ذهن که معنایی همان به دقیق
 هر فقه اصطالح در و شودمی استفاده نیز تسلط مطلق معنای در تملیک اینکه بر عالوه زیرا

 به قائلین برداشت (.3/2578 ش،1378 لنگرودی، )جعفری نامند ملک را قانونی سلطه
 ر.ک:) دهد طالق نتواند زوج خود دیگر طالق تملیک با که نیست این نیز تملیک صحت

 چند هر (،5/387 ق،1416 حطاب، ؛405-2/406 تا،بی دردیر، ؛3/113 ق،1409 کاسانی،
 از تواندنمی تملیک از بعد زوج و بوده آورالزام حقوقی عمل یک تملیک ایشان نظر از که
 زوجه که است ایسلطه شودمی داده زوجه به تملیک در آنچه رو این از نماید. رجوع آن

 یک معنای به طالق تملیک پس کند. مطلقه را خود و زند برهم را نکاح آن واسطه به بتواند
 طالق امر بر سلطه زوجه آن در که است آورالزام عقد( یا )قرارداد دوطرفه حقوقی عمل

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
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 منتقل زوجه به را طالق انجام در خود اختیار زوج تملیک در واقع در کند.می پیدا خودش
 کند.می

 ملیکت از صحیح فهم در تواندمی حقوقی و فقهی نظر از انتقال مفهوم به توجه اینجا در
 یانب چنین آن تعریف در که است اعتباری مفهوم یک مالکیت همانند نیز نقل باشد. مؤثر
 8«مجانی خواه و باشد عوض به خواه دیگری به نقل اضافه طرف تحویل» است: شده

 است عبارت اعتباری... نقل» است: آمده دیگری تعریف در (.1/15 ق،1403 )بحرالعلوم،
 ق،1413 )نائینی، 9«گیرد قرار آن جایگزین دیگر چیزی و شود عوض اضافه طرف اینکه از
 رغی اضافه طرف و آن طرفیت از نقل الیهمضاف کردنخارج اعتباری نقل» نیز: و (1/97

 و تملیک مفهوم به توجه با اساس این بر (؛1/47 ،ق1425 اصفهانی،) 10«است دادن قرار
 ودخ اختیار زوج که شودمی مواردی شامل طالق تملیک از مراد شد، بیان نقل از که تعریفی

 به دهد، انجام را طالق عمل بتواند زوجه نتیجه در و بسپارد زوجه به را طالق انجام در
 را التح این نتواند نیز زوج و باشد زوجه مستقل اراده به منتسب شدهواقع طالق که نحوی
 )و کتملی از عامه فقه در که است غالبی برداشت این و نماید رجوع تملیک از و دهد تغییر

 اگر و» نویسد:می چنین خصوص این در سرخسی دارد. وجود تخییر( از موارد برخی در
 تخییر مسئله حکم همانند مسئله این حکم دهد، قرار او اختیار در را زنش )طالق( امر مرد

 زوجه به را خود مملوک بیدک( )امرکِ لفظ این با و است زوجه امر مالک زوج زیرا است...
 «ندارد هم رجوع حق زوج که نحوی به است، آورالزام و صحیح این و کندمی تملیک

 است: معتقد مطلب این توضیح در مذهبمالکی علمای از یکی (.6/221 تا،بی )سرخسی،
 دهدمی توضیح و دهدمی قرار زوجه برای است مالک زوج آنچه هر تملیک و تخییر در»

 ریدیگ فرد آن، در که توکیل خالف بر دهد؛می زوجه به را انشاء حق تملیک، در واقع در که
 در حطاب (.405-2/406 تا،بی )دردیر، «دهدمی قرار طالق صیغه انشاء در خود نایب را

 تملیک و تخییر اب توکیل بین فرق» نویسد:می تخییر و تملیک با توکیل بین تفاوت توضیح
 مخییر یا شده تملیک او به طالق که زنی اما و کندمی عمل نیابت باب از وکیل که است این
 هر دو این زیرا دهند،می انجام خود جانب از را عمل است شده طالق و نکاح بر بقای بین

                                           
 .«هو تحویل طرف االضافة منه الی غیره بعوض أو مجانا. »8
 .«و النقل االعتباری... هو تبدیل الشیء عن طرفیة إضافة و جعله طرف إضافة اخری. »9

 .«النقل االعتباری إخراج الشیء عن طرف إضافة ملکیة نفسه الی الطرفیة إلضافة ملکیة غیره. »10
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 مبناست همین بر و (.5/387 ق،1416 )حطاب، «هستند مالک است مالک زوج که را چیزی
 قبول در که طوریهمان شود، واقع المجلسفی بایستمی تملیک قبول» است: شده بیان که
 برداشت همین مؤید نیز مذهبحنفی کاسانی بیان (.6/221 تا،بی )سرخسی، «است چنین بیع

 من الزم إنه» نویسد:می «بیدک امرک» بگوید: زوجه به زوج اینکه مورد در وی است.
 ألنه ذلک فسخ ال و إلیه جعل عما المراة نهی ال و عنه الرجوع الیملک حتی الزوج جانب
 در را زن طالق امر زوج اگر الملک: من والیته زالت شیئا غیره ملک من و الطالق ملکها
 و کند رجوع آن از تواندنمی و است آورالزام زوج برای امر این دهد، قرار خودش اختیار

 چنینهم و کند نهی است داده او به که طالق( )انجام چیزی از استفاده از را زوجه تواندنمی
 د(خو مایملک عنوان )به طالق زوج زیرا کند، فسخ را زوجه به طالق انتقال این تواندنمی

 سبتن دیگر نماید تملیک دیگری به را چیزی که کس هر و است کرده تملیک زوجه به را
 هم را زوجه تخییر او (.3/113 ق،1409 )کاسانی، «ندارد اختیاری و والیت امر آن به

 اماحک برخی در مگر داند،می یکی بیدک امرک در تملیک با را آن احکام و داندمی تملیک
 (.3/118 )همان، طالقها تعداد جمله: از

 خود جانب از زوجه آن در که است دوطرفه حقوقی عمل یک طالق تملیک نتیجه در
 هم زوج زوج. اراده به منتسب نه اوست اراده به منتسب شدهواقع طالق و کندمی اقدام
 تندانسیکی مطالب این به توجه با نماید. رجوع است، داده انجام که تملیکی از تواندنمی

 آن نظر رو ینا از و نیست صحیح است توکیل باب از تملیک اینکه قبول یا توکیل و تملیک
 داندانسته توکیل باب از را تملیک که سنت(اهل در چه و امامیه در )چه فقیهان از دسته

 نیست. پذیرش قابل و صحیح
 

 تخییر .2-2
 وممرح که گونههمان و است شده بیان مختلفی احتماالت تخییر ماهیت و معنا خصوص در

 از تهگذش است؛ تخییر از مراد در خاصه و عامه کلمات تشویش آن، دلیل است معتقد نجفی
 است: شده مطرح احتمال شش خصوص این در موارد، این صحت عدم یا صحت
 واقع رد طالق امر در زوجه مخیرکردن با زوج یعنی است توکیل باب از تخییر اینکه اول:
 یراز پذیرفت، تواننمی را نظر این است. توکیل از کنایه تخییر و است داده او به وکالت
 دارد. توکیل از مستقل و متفاوت ماهیتی تخییر شد، بیان که گونههمان
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 ینا هستند. تفویض مصادیق از دو هر که است تملیک همان واقع در تخییر اینکه دوم:
 به وجهت با اما و است تفویض مصادیق از تخییر هرچند زیرا نیست، پذیرش قابل نیز نظر

 دارد. تملیک از جدای و مستقل ماهیتی تخییر تملیک، و تخییر تفاوتهای
 آنچه اب نظر این باشد.می تملیک از جدای مفهومی اما و است تفویض باب از تخییر سوم:

 است. سازگار آیدبرمی تخییر ویژگیهای از
 اختیار به معلق را خود طالق زوج آن در یعنی است معلق طالق واقع در تخییر چهارم:

 با شودمی برداشت طالق در زوجه تخییر مفهوم از آنچه است. کرده زوجه توسط طالق
 که ونح این )به باشد شرط به معلق طالق همان تخییر اگر لکن است، متفاوت معلق طالق
 هب اما و داد آن صحت به حکم سنتاهل فقه در توانمی باشد( زوجه رضایت به معلق طالق
 بود. خواهد باطل معنا این در تخییر باشد، منجز باید امامیه فقه در طالق اینکه جهت

 ید:بگو زوجه به زوج اینکه و است بالکنایه آن صیغه که است طالقی تخییر پنجم:
 امعن این قبول نیست؛ صریح صیغه اما است طالق صیغه همین واقع در «امرک اختاری»

-همان ود.شمی استنباط تخییر ادله تاریخی سابقه از است چیزی آن از دور نیز تخییر برای

 حتص به قائلین از منظور اگر نیز کنایه مورد در شد بیان طالق تعلیق مورد در که گونه
 توانمی نتساهل فقه در است(، بالکنایه آن صیغه که طالقی )یعنی باشد طالق از کنایه تخییر
 باید طالق صیغه امامیه فقه در اینکه به توجه با اما و دانست صحیح باب این از را تخییر
 نیست. صحیح نیز معنا این در تخییر باشد، صریح

 تیاراخ و آن ایجاب تخییر که «تخییری طالق» نام به است طالق نوعی تخییر ششم:
 ر.ک: احتماالت این مشاهده )جهت مبارات و خلع همانند است آن قبول زوجه توسط طالق
 این در تخییر که صورتی در (.75 و 69-32/68 تا،بی نجفی، ؛9/80 ق،1416 ،ثانی شهید
 زوجه اراده آن در که طالق نفس نه است طالق اعمال نحوه به مربوط که شود دانسته معنا
 را رتخیی که روایاتی و بود تخییر صحت به قائل توانمی حالت این در است، دخیل نیز

 تخییر که است آن در نظر این اشکال اما کرد. معنا همین بر حمل را دانستندمی صحیح
 کرد. قلمداد طالق نوعی را آن تواننمی رو این از و دارد آورغیرالزام و عهدی ماهیتی

 ولنز شأن و احزاب مبارک سوره آیات به مربوط تخییر از بحث سرمنشاء و دلیل عمده
 هَازِينَتَ وَ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ تُرِدْنَ کُنْتُنَّ إِنْ لِأَزْوَاجِکَ قُلْ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا» فرماید:می که است آن

 خِرَةَالْآ الدَّارَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ تُرِدْنَ کُنْتُنَّ إِنْ وَ جَمِيالً* سَرَاحاً أُسَرِّحْکُنَّ وَ أُمَتِّعْکُنَّ فَتَعَالَيْنَ
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 ندگیز خواهان اگر» :بگو همسرانت به پیامبر! اى :عَظِيماً أَجْراً مِنْکُنَّ لِلْمُحْسِنَاتِ أَعَدَّ اللَّهَ فَإِنَّ
 تارخواس اگر و کنم رها را شما خُرّم [و خوش] و بدهم را مَهرتان تا بیایید آنید، زینت و دنیا
 زرگىب پاداش شما نیکوکاران براى خدا راستىبه پس آخرتید، سراى و وى فرستاده و خدا

 (.18-19 )احزاب، «.است گردانیده آماده
 طور به لکن و دارد وجود نظرهاییاختالف آیات نزول شأن جریان و داللت مورد در
 طلب چیزهایی و نهاده مضیقه در را ایشان ،رسول حضرت زوجات گفت توانمی اجمال

 ؛8/334 ق،1409 طوسی، )ر.ک: است بوده حضرت مالی توان از خارج که نمودندمی
 ت.اس آیه دو این به تخییر صحت به قائلین اصلی استناد (.16/305 ق،1417 طباطبایی،

 ملع تملیک خالف بر تخییر نخست: که است این شودمی برداشت تخییر مفهوم از آنچه
 بر زنی تخییر صحت به قائلین کند. رجوع آن از تواندمی زوج و نیست آوریالزام حقوقی

 اب تخییر دانستن عهدی تملیکی؛ نه دارد عهدی ماهیت تخییر دوم: دارند. اذعان مطلب این
 که است این آیات این از مستفاد زیرا است، سازگارتر احزاب سوره 29 و 28 آیات مفاد

 طالق را شما تا بیایید خواستید، اگر» فرماید:می خود همسران به اکرم رسول حضرت
 و ایشان زوجات اراده به منتسب نه است، حضرت خود اراده به منتسب طالق و «دهم

 اراده به بمنتس باید طالق داشت، تملیکی ماهیت تخییر اگر شد، اشاره پیشتر که گونههمان
 تخییر بودنعهدی دهندهنشان فوق آیات اساس این بر بود؛می پیامبر همسران مستقل
 تخییر دبای رو این از و است طرفهیک تعهد یک مبارات و خلع خالف بر تخییر سوم: هستند.

 ادندطالق به تعهد شودمی داده زوجه به تخییر در آنچه پس دانست. ایقاع ماهیت نظر از را
 طالق. حق خود نه و است طالق حق اعمال نحوه به مربوط تخییر واقع در و است
  گفت: باید فوق مطالب بندیجمع مقام در

 دانست معنا یک در را دو این نباید و دارند هم از جدای ماهیت تخییر و تملیک نخست:
 و نیست آورالزام تخییر اما و است آورالزام تملیک که است این در دو این تفاوت عمده و

 ملع این و است مستتر نقل مفهوم طالق، تملیک ماهیت در که است این در دیگر تفاوت
 اراید بودنطرفهیک بر عالوه تخییر که حالی در است، دوطرفه تملیکی حقوقی عمل یک

 است. عهدی ماهیت
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 طالق در وکالت نوعی نباید را دو این و است توکیل از غیر تخییر و تملیک ماهیت دوم:
 هک داشت توجه باید تخییر و تملیک صحت عدم یا صحت بررسی در رو این از دانست؛
 اند.گرفته نظر در معنایی چه در را دو این صحت، عدم یا صحت به قائلین

 و ندادانسته مستقل حقوقی عمل یک را تخییر و تملیک سنتاهل مذاهب اکثریت سوم:
 شد، بیان هک گونههمان نیز امامیه فقه در دانند.می توکیل باب از را تخییر و تملیک حنابله اما

 یتفاوتها به توجه با است. دانسته طالق در دادن وکالت همان را تخییر مرتضی شریف
 خییرت و تملیک که مطلب این قبول دارد، وجود دادن وکالت با عمل دو این بین که آشکاری

 نیست. صحیح باشند، توکیل همان ماهیت نظر از
 

 طالق حق تخییر و تملیک صحت عدم یا صحت بررسی .3
 تملیک .3-1
 و طالق انجام گفت توانمی شد بیان طالق تملیک ماهیت خصوص در آنچه اساس بر

 املعو از منبعث اعتباری امر این که است اعتباری امر یک دارند آن در زوجین که اختیاری
 آداب و خصوصیات به توجه با اسالم صدر انسانی جامعه که معنا این به است، بوده اجتماعی

 طالق را زن خود، مستقل اراده با تا است کرده ایجاد مرد برای را امکان این خود رسوم و
 کتملی قالب در زوجه برای شود انجام نیز زوجه اراده به طالق اینکه اعتبار رو این از و دهد

 مانع اب و نبوده عقلی بحث توکیل( معنای در نه )و تملیکی آورالزام حقوقی عمل معنای به
 که تاس این شودمی زوجه به طالق تملیک قبول مانع که مطلبی لکن نیست، مواجه عقلی

 شارع و است گشته شریعت به تبدیل و رسیده اسالمی شارع امضای به اجتماعی عرف این
 از عرف این پذیرش شاید است. کرده تأیید را اولیه اجتماعی اعتبار همین اسالمی مقدس
 ماعیاجت زندگی آن پایه بر که عرفی است قراردادی نکاح که است این جهت به شارع سوی
 جهزو زندگی هایهزینه مهریه پرداخت بر عالوه خانواده تشکیل برای زوج گیرد.می شکل

 و باشد داشته التذاذی تمتع زوجه از که گرددمی حق این دارای و شودمی دارعهده را
 ود،خ اراده به بتواند است پرداخته زوج که مالی جبران بدون زوجه اینکه نماید. فرزندآوری

 فتگ توانمی و اوست نسل ادامه و زوج التذاذی تمتع حق با مغایرت در نماید مطلقه را خود
 برد.می بین از را نکاح از هدف

 عرف تأیید با اسالمی شارع که است این نشانگر فقهی متون و روایات در مطالعه
 دال روایات از برخی به )که باشد زوجه اختیار در طالق امر که است نداده اجازه اجتماعی،
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 به را زن درخواست به طالق مورد در گیریتصمیم و است( شده اشاره ادامه در امر این بر
 وهر،ش مفقوداالثربودن یا حرج و عسر در مقرر شرایط درنظرگرفتن با تا است سپرده محکمه
 هب دادگاه او، مفقودبودن یا زوج استنکاف صورت در و دادن طالق به زوج اجبار به نسبت
 و عسر موارد غیر در نماید. اقدام زوجه دادنطالق به نسبت «الممتنع ولی الحاکم» جهت
 اراختی سپردن و بگیرد. طالق او به مالی پرداخت و زوج با توافق با تواندمی زن حرج،
 بابت زوج مالی خسارت جبران و دادگاه دخالت بدون و نفسها عن زوجه که نحوی به طالق
 به را اجازه این شارع چند هر مرد مورد در نیست. شدهپذیرفته سازد، مطلقه را خود مهریه
 هم بر را نکاح طالق، طریق از محکمه دخالت بدون و خود اختیار به تا است داده زوج
  ندارد. دیگری به آن انتقال در اذن با تالزمی زوج به امتیاز این اعطای اما بزند،

 عمل یک عنوان به را طالق تملیک واقع در تملیک صحت به قائلین که نمود توجه باید
 اشاره که گونههمان و انددانسته یکی و کرده قیاس بیع همچون عقودی در تملیک با حقوقی

 امکان عدم با قیاس راه از را رجوع امکان عدم همچون طالق تملیک احکام از برخی شد
 عدم که داشت توجه باید البته (؛6/221 تا،بی )سرخسی، اندآورده دست به بیع در رجوع
 و تاس نهفته طرفین توافق و اراده نحوه و انتقال مفهوم در واقع در تملیک در رجوع امکان
 رفینط توافق نحوه نیز مبارات و خلع در اینکه کما ندارد، وجهی اینجا در قیاس به استناد
 قبول هک انددانسته شرط تملیک در یا است. طالق از زوج رجوع مانع فدیه پرداخت بر مبنی

 المجلس فی قبول نیز بیع در که اندداشته بیان چنین را حکم این دلیل و باشد المجلسفی
 آن در که بیع همچون حقوقی عمل یک طالق تملیک اساس این بر جا(.)همان است شرط

 ردم مایملک صراحتبه طالق خود و است شده دانسته شودمی منتقل مشتری به مایملک
 حجیت مورد در که قبولهایی و رد بر عالوه (.405-2/406 تا،بی )دردیر، است شده دانسته
 نهگوهمان که است این کرد وارد توانمی قیاس از استفاده به که اشکالی دارد وجود قیاس

 صورمت هبه و بیع مانند عقودی در که معنایی همان به دقیقاً طالق در تملیک شد بیان که
 رسد.نمی ظرن به صحیح طالق با بیع در تملیک آثار قیاس رو این از و است نرفته کار به است
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 وجود طالق تملیک صحت برای که دیگری اصلی دلیل ،11اجماع بر عالوه کلی طور به
 قیاس حجیت عدم به توجه با (.6/210 تا،بی سرخسی، )ر.ک: است تخییر با آن قیاس دارد

 یکی هک داشت نظر در بایستی این بر عالوه و نیست پذیرش قابل تملیک امامیه، فقه در
 یادیز اشکاالت با آن به بیع احکام تسری و طالق تملیک با بیع همچون عقدی دانستن
 وممفه با دقیق طور به طالق در تملیک از منظور شد، بیان که گونههمان زیرا است، مواجه

 که دارد را خود خاص مفهوم طالق مورد در تملیک و ندارد انطباق بیع در مالکیت نقل
 دبتوان خود مستقل اراده با که نحوی به نکاح، عقد بر زوجه سلطه ایجاد از است عبارت

  کند. مطلقه را خود
 و گیردمی قرار زوجه دست در طالق امر اختیار واقع در تملیک در اینکه به توجه با

 نماید، مطلقه را خود و سازد واقع خود جانب از را طالق که کندمی پیدا را امکان این زوجه
 در وجهز مستقل گیریتصمیم یا زن اختیار در طالق امر گرفتن قرار که روایاتی رو این از

 انندتومی کنند،می نفی را باشد او اراده به منتسب شدهواقع طالق که نحوی به طالق مورد
 شوند. بررسی تملیک صحت نفی برای

 امام از دو هر که روایت دو به مشخص طور به توانمی روایی منابع در خصوص این در
  کرد: اشاره است صادق
 اصحاب بعض از مسلم بن هارون از فضال ابن از محمد بن أحمد از یحیی بن محمد .1

 که مردی مورد در شما نظر کردم: عرض امام به» که: صادق امام از کندمی نقل امامیه
 را کسی فرمود من به امام گویدمی چیست؟ داده قرار خودش اختیار به را زن طالق امر

 )حر «است نموده سنت با مخالفت و ندارد را آن صالحیت که داده قرار طالق امر ولی
  (.22/93 ق،1414 عاملی،
 تسن مغایر امری چنین و شده نفی زوجه اختیار در طالق امر قرارگرفتن روایت این در
 است. شده دانسته

 توانمی را زن اختیار در طالق امر قرارگرفتن آیا که است این است مطرح که سؤالی
 این از و باشد مثبت پاسخ رسدمی نظر به که دانست؟ شد بیان که معنایی در تملیک همان

                                           
سنت برای تفویض که شامل تملیک و تخییر و توکیل و رساله . به طور کلی در فقه مذاهب اصلی اهل11

ق، 1418؛ انصاری، 3/285ق، 1377ادعای اجماع شده است )به عنوان نمونه ر.ک: خطیب شربینی،  ،است
 ( که البته با توجه مخالفت ظاهریان با تفویض به همه اقسام آن چنین ادعایی با اشکال مواجه است.2/129
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 مایدن طالق به اقدام خود، مستقل اراده با بتواند که نحوی به زوجه به طالق امر سپردن رو
 نظر از روایت این به استناد دارد. مغایرت است طالق در زوج اراده حاکمیت که سنت با

 هک است این است مواجه آن با حدیث این که اشکالی اما و نیست مواجه مشکلی با داللت
 نمود. استناد آن به تواننمی رو این از و دارد ضعف سندیت نظر از و است مرسل حدیث

 امام از اصحاب بعض از بکرابن از فضال ابن از محمد بن احمد از یحیی بن محمد .2
 به )مالی زن و آورده در خود تزویج به را او مردی که زنی مورد در» کند:می نقل صادق
 باشد؛ او اختیار در طالق و جماع که کرده شرط و نموده پرداخت مرد به صداق عنوان(

 ندارد را آن اهلیت که ساخته حق ولی را کسی و نموده مخالفت سنت با اندفرموده امام
 و جماع و است مرد عهده بر شده( ذکر نفقه نقلها برخی )در صداق اینکه بر کردند حکم و

 (.6/403 ش،1367 )کلینی، «است سنت موافق این و او اختیار در طالق

 امر دنسپر روایت این در که تفاوت این با دارد اول روایت شبیه مضمونی نیز روایت این
 روایت همانند نیز روایت این اشکال لکن و است شده بیان شرط قالب در زوجه به طالق

 است. آن سند ضعف در اول
 

 تخییر .3-2
 به نقائلی توسط که طالق در زوجه تخییر مشروعیت اصلی دلیل شد، اشاره که گونههمان

 این به استدالل نحوه و است احزاب سوره 29 و 28 آیات شده، استناد آن به تخییر صحت
 که آنجایی از و دارد طالق و نکاح بر بقای بین تخییر بر داللت آیات این که است شکل
 در هم )مفارقت( مسبب پس شده سپرده (پیامبر )همسران ایشان به تخییر( )یعنی سبب

-نمی اتفاق جدایی و کردندمی انتخاب را طالق پیامبر همسران اگر و است ایشان اختیار

 واردشده ایراد (.3/285 ق،1377 شربینی، خطیب )رک: بود معنابی ایشان مخیرنمودن افتاد،
 رایب سبب جدایی اختیار که ندارند این بر داللت آیات مفاد که است این استدالل این به

 است ینا آیدبرمی آیات منطوق از آنچه بلکه افتد، اتفاق جدایی تخییر، با و باشد مفارقت
 حضرت اراده به منتسب رهاکردن، و جدایی و است الزامی طالق وقوع جدایی، برای که

 واهیدخمی اگر بگو فرمایدمی و ایشان زوجات توسط مفارقت اختیار به منتسب نه و است
 کنم. رها و دهم طالق را شما تا بیایید
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 وایاتر از دسته یک دارد: وجود روایت دسته دو تخییر خصوص در شیعی روایی منابع در
 یتارجح سندیت نظر از هم و تعداد نظر از هم که دیگر دسته و دانندنمی صحیح را تخییر
 اند.دانسته صحیح را آن هستند روایت ده بر بالغ و دارند

 تخییر هک روایاتی جمله از هستند؛ احادیث همین نیز زوجه تخییر صحت به قائلین استناد
 از: است عبارت انددانسته صحیح را

 در مخییر را خود زن مردی کردم عرض امام به» کند:می نقل باقر امام از زراره .1
 هنگامی و دارد اختیار زن هستند المجلسفی که زمانی تا فرمود امام است، نموده طالق

 (.22/94 ق،1414 عاملی، )حر «بود نخواهد مخیر دیگر شدند جدا که
 از یکی از مسلم بن محمد و زرارة از جمیل از عمیرابیابن از یزید بن یعقوب .2

 حضور با غیرمواقعه طهر در مگر نیست، صحیح اختیار» که: کندمی روایت صادقین
 جا(.)همان «شاهد
 الماس مکرم نبی اختصاصات جزو را آن و ندانسته جایز را تخییر که روایاتی جمله از

 است: چنین هستند، روایت شش بر بالغ و دانندمی
 امر )در را زنش که مردی از کردم سؤال اباعبداهلل از» گوید:می القاسم بن عیص .1

 جدا او از زن و رودمی بین از زوجیت علقه آیا برگزیده را طالق زن و کرده مخیر طالق(
 نبی به اختصاص که است امری طالق( )در زوجه تخییر خیر؛ فرمودند: امام شود؟می

 عاملی، حر ؛87-4/88 ق،1414 )طوسی، «کردند... چنان و شدند آن به امر ایشان و دارد
 (.22/93 ق،1414

 در) تخییر زنان برای فرمودند ایشان» که: کندمی نقل صادق امام از مسلم بن محمد .2
 12«است دادهپیامبر به اختصاص را آن خداوند که است امری تخییر و نیست طالق( امر

  13(.22/91 ق،1413 بروجردی، )طباطبایی
 را یروایات برخی است؛ شده ارائه مختلفی نظرات روایات از دسته این تعارض توجیه در

 )ر.ک: نداکرده تقیه بر حمل عامه نظر با موافقت دلیل به را انددانسته صحیح را تخییر که
                                           

أنه قال ما للنساء )در المقنع للناس( و التخییر انما ذلک شیء  عبداهلل. روی محمد بن مسلم عن أبی12
 .خص اهلل به نبیه

ش، 1367؛ کلینی، 4-1، ح92-22/93ق، 1414. جهت مشاهده احادیث بیشتر ر.ک: حر عاملی، 13
 .6-1، ح6/137-136
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 زوجه اینکه از بعد )یعنی آن از بعد زوج اینکه دیگر احتمال (.88-5/89 ،ق1387 طوسی،
 زنی برخی چنینهم کند. جاری را طالق صیغه خود برگزید( را جدایی او و کرد مخییر را

 کسی که معنا این به کرد، طالق استحباب بر حمل را روایات این توانمی که اندداشته بیان
 زوجه که است مستحب زوج بر کند، انتخاب را جدایی زن و نموده مخیر را خود زوجه که
 (.95-22/96 ق،1414 عاملی، )حر دهد طالق را

 هب نسبت روایات این زیرا رسد،نمی نظر به اشکال از خالی تقیه بر روایات این حمل
 حیتارج سند نظر از هم هستند بیشتر تعداد نظر از هم هستند جواز عدم بر دال که روایاتی

 این از یک هیچ لکن و دارد وجود نیز ضعیف و مرسل حدیث جواز احادیث در زیرا دارند،
 خالی نیز استحباب بر حمل (.81-9/87 ق،1416 ثانی، شهید )ر.ک: نیستند ضعیف احادیث

 ندهست مجلس در که زمانی تا مفارقت اختیار امکان از صحبت روایات در زیرا است، وجه از
 روایات مراد اگر و است غیرمواقعه طهر و اشهاد همچون طالق برای الزم شروط رعایت و

 نداشت. جایی دیگر مباحث این دهد طالق بعدا زوج است مستحب که بود این
 و 28 آیات ظاهر با کند جاری را طالق صیغه خود زوج تخییر، از بعد که احتمال این

 آیدمی بر سراح معنای و آیه ظاهر از آنچه زیرا دارد، بیشتری همخوانی احزاب سوره 29
 دادنقطال مفارقت، جهت بلکه شودنمی حاصل مفارقت جدایی، اختیارِ صرف به که است این

  است. سازگار نیز تخییر دانستن آورغیرالزام و عهدی با برداشت این است الزم
 در ودموج روایات به توجه با شد بیان که معنایی در طالق تملیک فوق مطالب اساس بر

 که فروضی از یک هیچ در نیز طالق امر در زوجه تخییر و نیست پذیرش قابل امامیه فقه
 نیست. پذیرش قابل شد بیان آن ماهیت برای
 

 تملیک با تخییر رابطه
 ست؛ا فرق نیز دو این احکام و صیغه در اصوالً و دانست تملیک معنای در نباید را تخییر
 ملیکت صیغه اما و شودمی بیان «امرک اختاری» و «نفسک اختاری» و «اختاری» با تخییر

 ودنبمطلق و بودندائمی تخییر است. «امرک ولیتک» و «بیدک طالقک» و «بیدک امرک»
 نهمی مؤید نیز عامه فقهای غالب نظر و نیست دارا را است مالکیت اصلی اوصاف جزو که

 یک،تمل در ثانیاً و دارد اعتبار المجلسفی تخییر اوالً سنتاهل فقه نظر از زیرا معناست،
 و شود تعداد این منکر تواندمی هم زوج و کند معین خود را طالقها تعداد تواندمی زوجه
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 حالتی تخییر در که حالی در است، کرده تملیک را طالق دو یا یک مثالً که گردد مدعی
 حسوبم طالق سه که مفارقت و بقا بین تنها زن آن در و نیست آن در امکانی چنین که است

 یک و بقا بین را زن که شود مدعی تواندنمی نیز مرد و نماید انتخاب باید را یکی شودمی
 است. کرده مخیر طالق سه یا طالق دو یا طالق
 

 توکیل با تخییر رابطه
 در زیرا ،نیست توکیل معنای به زوجه تخییر و است متفاوت نیز توکیل با تخییر ماهیت
 یغهص انشاء تخییر در که حالی در نماید، طالق انشاء خود تواندمی زن طالق، در دادنوکالت
 مربوط ه)ک بدانیم مستقلی حقوقی نهاد را تخییر که صورتی در دارد. زوج به انتساب طالق

 قبول احتمال حالت این در طالق، حق اصل انتقال نه و است( طالق حق اعمال نحوه به
 دارد. وجود تخییر صحت
 

 نتیجه
 و وجودم روایات و آیات به توجه با گفت: باید فوق مباحث از گیرینتیجه و بندیجمع در
 )و دارد نکاح از غایت و هدف با مغایر زوجه به طالق تملیک اینکه به توجه با چنینهم

 تواندیم تنها زن و برد(می بین از او مالی ضرر جبران بدون را زوج تولیدنسل و استمتاع حق
 جهزو به طالق تملیک لذا بگیرد، طالق مبارات، و خلع قالب در زوج مالی ضرر جبران با
  نیست. صحیح آورالزام دوطرفه حقوقی عمل یک عنوان به

 یک یضتفو مصادیق از یکی عنوان به تخییر گفت: باید تخییر صحت و ماهیت مورد در
 و تملیک با متفاوت و دارد عهدی ماهیت که است آورغیرالزام و طرفهیک حقوقی عمل

 طالق از خاصی و مستقل نوع یا بالکنایة یا معلق طالق را آن نباید چنینهم است. توکیل
 روایات وجود و تخییر بر احزاب سوره 29 و 28 آیات داللت عدم به توجه با دانست.

 .دانست صحیح معنایی هیچ در را ییرتخ تواننمی خصوص این در متعارض
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