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  مقدمه

�2BCت �� دادن��ی�ن �%ا� (��راه �#�ان �� ��ری[ �Fل در 2Fق � ،ه�/ و ��ده �M%ح ز�3"�ی
�B8 �0 ه% در� �ـ%ی��	�Gض �#�ان �� 2Fق ،ا�2م 93% از. ا�/ �?�Jوت دی&% ����0 �� ا���

 را ا�ویـ�ه $داب و 
�ا�ـ� ا�ـ� C3ـ�ه ��e-� $ن �� ا�2م در�4  ای� �� .ا�/ (�راه $E%ی� ،(2ل
� ه����2F �-eق، �� �%��ط "%�� ا(�Bم از ��ا .دارد
2Eره ای� در ه! ا��ـ�ه � 4ـ� ا�ـ/ $

X��� ا(�Bم �	--� 4#�ر در �4"-� ��ی� ،�#��%ای� ."�د �3�-�1ن ��ای� ای� ه��$�-X 14?%"�ن 
�
�L) ،2قF ی&�ه�� �
2Eن در �4 را $ن ا$%
  .�%ر�� 4%د روای�ت و 

��ن �+�ر �� در ��\�ع ای��� �?O2ق ا�/: ی�Eا D-� 2ق، ازF 2قE2ق ه#&�م اF ،2قEا 
Z� 2ق. ازF  

  طالق از پيش اخالقي هاي توصيه

(ـ�ا
� �ـ� ��یـ� و8ـ� ا�ـ/، 3	�ده 4##�ه3&%ان  �-#I�a%�، ه-f در 2Fق اVOایD �� رو $��ر

                                                            

  �Gر?��س ار?� ����6 اJ3ق.  *
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�B1� �-�L� ؛��ا�4  ی�%Iروای�ت در �� روا�ـ� ا,ـ% .ا�ـ/ "ـ�ه �ـ=�/ "�ت�� 2Fق، ا�2
�?V8Vل و ��/ ،ز�3"�ی� ز�3,� در ه�1%ان �" ���، د�?�ره�� از ��ا�#3
2E3#� ا�� eـ	%، 

|�e وره ��زش، و�C� ،3&ـ%دد �#2F %Kق �� ز�3"�ی� ز�3,� �� ,-%�3 �6%ه �3�Eاد,� داد,�ه و 
� ا2Eق (�I �4 /-14%ا� و ا2Eق 4%دن�63دی#� 2F %-,���� .�#4ق اVOایD از ��ا�3�� ا�2

� روش�� Fـ2ق  ��یـ�ه �%وز ��r3 ا�?�1��، ز�3,� در دی#� و ا�2�� اEـ2ق ،"ـ�د � ا�ـ2
�?e%O �� د%�� زن و � ،��"ـ#� "ـ�ه Fـ2ق �ـ� (�\% ،��د� ه-�3�Kت ]-%�u �+/ ا,% �4 ده�
�8�K�  .4##� �-�ا ��ز,C/ و �K� %93ی� �%ا� 

   سازش و گذشت الف)

��� و��د �� زو�-� �-�ن اE?2ف �4 ه#&��
ـ%ار 2Fق �در$�?��3 و $ی� � �ـ�Jرش ,-%3ـ�،�ـ

 �ـ� و 4##ـ� رOـr را اEـ?2ف �Eد"ـ�ن ��B"ـ#� �b3ـ/ �%(�� در ه�1%ان �4 ا�/ ای� ا�2م

 �3R�Kـ� �3ا"ـ?� �4�� ر\�ی/ �Eد ه�1% از ���6� �� ا,% �13ی#�. (� را $ن ��زش و ,="/

!-1a� �� � در ا��3ن ا�/ ��B1 زی%ا ��ز�E ،�3د �-�C را ,="/ ��B1 (� �� و 3&-%�3 ��ای

�-bC� د�E ه�	"ـ� 4%ده ا"?��ـ�  $ن و Iرا � .��"ـ� داده 
ـ%ار E-ـ% $ن در �Eاو3ـ� ��ـ#�د 13ـ

 اه1-/ ,�ی�� ،اE?2ف اوج دره�1% �� ��زش و ,="/ ��ره، در دی� �-�Cای�ن و 
%$ن ��Jرش

  ِإِن  َو « :ا�/ ���8u \%ورت و
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03� ��"�، دا"?��� �%F�E ،|�e� �Eد، (�Lق از ا� ��ره از �%د، ی� زن و[ �e �##4| ه! �� �3ارد 


وُه�. « ا�/ ��e %?6|، و ]�13ی� e %93%فُ0ِ��
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ا ِ�%>ِ  ا-�ً%ْ

َ
 $63ـ�، از ا,ـ% و 4#-ـ�! رO?�ر "�ی�?� �Fر�� $�3ن، �� و ٢؛4َِ<%ً
ا �

]��� ] دا"?-�، 4%اه/ 6�[?
ً
 3	��E �1" ،�""�ی#�  �V-I��� �I ]3&-%ی�! ��ای� �� ��O !-1aرا


%ار $ن در O%اوا3� �E %-Eاو�3 و ��  .»ده�

Bی��#-� اe+�ب از v18ا%-� �ـZ ()%ت 4%د. �M%ح ()%تV3د  �"�Bی? �Eد ه�1% از 7ا

��د3ـ�: ��Jرش او �� دارد، و��د $�3ن �-�ن در �4 �ه�ی�L3 �=ی%ش از%O » اُروُه��
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 .١٢٨ . ���ء، �ی�١

 .١٩ ،. ه:�ن، �ی�٢



  273  �  ) 1هاي اخالقي اسالم هنگام طالق ( مجلس بيست و چهارم: توصيه

 

ْ�ِ�ُ��ا وَ  َ��ٍل 
َ
 B-3ـ� ا��ر ��1م در و ��"-� �E و3%م ز��ن �Eش #4-�، ��ارا (�ل ه�1 در ز�3ن �� ١أ

  دارد. ه�1%ان ����3ز,�ر ��4?� 4! د�/ ی� ا2eح در را � %-[u�C-?%ی� ��ارا، »�13ی-�.

:�O�)   

Dدو $��ی �?-, %-�J� ا�ـ/ (ـ%ف دو ای� 
  

٢�ـ�ارا د"ـ1#�ن، �ـ� �%ّوت دو�?�ن، ��   
  

  بردباري و صبر ب)

2
ــ� هــ��وی�,ــ� از یBــ� eــ	%، Eــ2ق از ��ــ�,-%� در 4ــ� ا�ــ/ اF ــ-�ر�� %[vــ� .ا�ــ/ 

 ا
?�aد� ه���3ر��ی� �+�1 و ی�Bی&% �� �3	/ ه�1%ان e	%در��ره  ا�2م O%اوان ه�� ��Jرش

�2BCت و ،� ،�ـ=ی% �+�1 ه��,%O?�ر� و��د �eرت در ا�2م �4 ا�/ $ن از 4��( ز�3"�ی

 در 4#ـ�.�ـ� ��ـ�,-%� Eـ��3اده ��Lس �#�� O%و��"� از ا��Bن (� �� دا�3?� �	�Gض را 2Fق

�ْ� « ا�/: $��ه روای/َ  َ��َ!َ �
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�4 %� �
2Eا�� D3ز %	e ر� و��%د�او�3 4#�، �E � و �F�E �1+� 2% �� 7داود �� �4 را ��دا"

�?b� �M� 4%د ��او  ��� �% �4 ز3� و ده�، 
2Eا��ه%ش �" � �Eاو3ـ� ده�، E%ج �� "B-	�ی

�%د..»داد �Eاه� او �� را �Vا(! دE?% $�-� ��داش ه�#3�1� /��E ا ر��ل�E9 �� �%ض و $

� �3�E وارد ه%,�ه �4 دارم �ه�1% 4%د:�� ا�?L	�8! �� ،"�م ��ـ �-%ون �3�E از �Iن و $ی� � ،روم 

�
� ام ��ر� �#4. 3��� ا�3وه&-� �%ا �4 �ز��ـ ،�-#� ��bـ�رج �روز و رزق ��ـ%ا ا,ـ% ,�یـ�: ) 

�ز�3,( �aQ �� �E �aQد $E%ت ��%ا ا,% و ا�/,%O?� ��6ه �� را $ن �Eاو�3 �4 ��ان ، ��Eر 

���ـ�د 1G-�9	ـ% .) ���" $E%ت  %BO�� �C-?%( 4#� زی�د را ا�3وه/ �Eا ، ��Eر %O»: ـ&ِ  ِإن�
�
*ِ 

 
ً

A� �B�ُ  َهِ  وCَِه  �ْ�ِ   ِ&*ِ� �B�ُ  �3َ
َ
*  DُEْFِ   ِ�+ْ

َ
93ِ
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�
G*؛ا

 از �یBـ ،زن ایـ� و ا�/ ��4ر,Vارا�E 3ا ��%ا ٤

   ا�/: $��ه ��#�� در .»ا�/ "6-� ��داش از �3-1 �� �%ا�% ،او ��داش �E �4ا�/ �4ر,Vاران
 $O%یــ�(ــ4q-1-ــ�هــVاران eــ�

  

 �ـــ�ی ـــ� 1-4- ـــ	% ه�1 e ـــ� $دم  �3٥ی
  

                                                            

١ ،E�� ،�0�1h .رم ا���ق	
  .٢٠٣ص، �

٢�:? . ،}��� �:� Eی�Aتا	  .+،SUل�،ص���

٣ ،���$ .٢�٠، ص١٠٠ج ،��	ر ا���ار. 

٤�� . ،���� �� .١٧ ص ،�١ ، جو�	�� ا��

٥  ،(�A� . ،�u�F �:������ ���� .�uF٨١ ،د�'� �0م،�
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 ٩ در C4ـ�ر، ا(ـ�ال ]	ـ/ �ـ�ز��ن F%ف از "�ه �#?C% ا2F��ت ��ی� %� �4 ا�/ (�8� در ای�

 هـ�ی� �3�Eاده �ـ� "ـ�%6 �#�qF در "�ه ]	/ ه�� 2Fق �4 از در�e ٨/٣٩ ؛�١٣٩ ��ل ��ه�

 در "ـ��E ایـ� /.ا� ,="?� "�ن �h%?C ز�3,� "%وع از ��ل �6Iر از�%  4! �4 ا�/ �%��ط

qF�#� �١ا�/ "�ه ]	/ ه�� 2Fق �4 از در�e �٩/� �C4ر؛ رو�?�ی

 ده#ـ�هC3ـ�ن $��ر، ای� .

��Kـ� ا�ـ/. Eـ��3اد,� ا�O2?Eت در زو�-� e	%� 4! و ��دن ��Kل H3-�زویـ �� �3ی�ـ�: 

 �+1ـ� �ـ� �-�ـ��ـ� ��Bـ� 3-�ـ/، ��3ـ�ز,�ر� ،���8 �-�/ ی� ده ه�� ازدواج در 2Fق ��/«

 زن .ا�ـ/.. دی&ـ% هـ�� �4��Kی� و�ـ%  �-D 8ـ=ت درh �ـ%ا� هـ�س و دیـ%ی� ه�� ���3ز,�ر�

� �ـVرگ �ـ�در از �% �+1ـ� 4! $ن �3ر��ی� �%ا�% در و ��ده دی%وز� زن از �4���K% ا�%وز، $�%ی�Bی

Dی�E /٢».ا�  

� �C3ن ��08�Mت � $زار، 4ـ� ا3ـ� ,O%, �?J?ـ�،Fـ2ق هـ�� زوج �ـ�م یـH (ـ�ود �#6ـ� �4 ده� 

 �+1ـ� $�?��3 روزه� ای� ا�/. ��ده $�3ن 2Fق ��/ ���، د��اه�� و �B%ار� ه�� �+*�%و

 �ـ� هـ� ازدواج د8-ـ� ،ه1ـ-� �� و "�ه ,="?� از �% ��ی-� ��-�ر ه� �3را(?� �� روی�روی� �%ا� اO%اد،

�#2F %Kق ��  .,%دد 

  والدين سازنده دخالت ج)

�Bاز ی ��#Kـ% Fـ2ق �ـ� �ـ�ارد، ا� �ـ�ره در و ��ا�ـ� �Cـ�B �� را ز�3,� �4 دRی� � "ـ�د،�ـ

/8�Eه�� د ��ر �� ا�/. وا�8ی� ����3�F ،�0-	F ،ـ?-� وا�8ی��b3 6ـ! و� ,ـ=اران��یـ� �ـ%ی�

/-ab" 0-�ر و� �%BO ز�3ان%O �#?و ه� DL3 � O%ز3ـ�ان دار3ـ�. $�3ن �%�3"/ �0--� در (-��

V-3 %ا��0 و ر"� ���8 � ایـ� �3�Eاده، ا,% (�ل ا�3�E.�3اده راه#�1ی� و ه�ای/ 3-�ز�#�، �Eد روا3

�%ا(� ��1م در را روش �� O%ز�3ان، ز�3,?) �3�� 4##ـ�،�ـ� $Qـ�ز را �Cـ?%h ز3ـ�,� $�63 �4 ز

� �Eاهـ� و��د �� را ���3ز,�ر� ز�-#� ده�، ادا�� ��ی� ز�3,� (%ی! ر��ی/ ��ون و �%ز و (� �

� �%�Eرد ��L�� F%ف �� F%ف، یH از د�Oع �� ��در و ��ر ��V3 �#3دیH ا
�ام $ورد.��ـ%  4! و �##4

q) ا8/ و��93% در را  ��، وا��ـ?&� د8-ـ� �ـ� و ,-%3ـ��ـJFـ��  
ً
R10ـ�� ا(���ـ�ت رو� از 


)�وت ��� ای�##4 �6#.�w���
%ار ���� ��رد �4 ا�/  ��-�ن را اE?2ف �--C?%ی� و8� ,-%د،13 

                                                            

 .��٧٣٠ ،٢١/١٠/١٣٩�:�13�Gدو?�S��13 .  �1ار) e��/�� ای�ان، ١

٢ ،���'�� ،S��/� . ��	� .٢٣٢ - ٢٣١ص  ،"	��� !
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� و��د �� زو�-���-ـ�ن در اول ر�	ـ� هـ�Eـ��3اده د8�Eـ/ ا(�ال، ]	/ $��ر $E%ی� F	q $ورد. 

�� ٩٣ ��ل در 2Fق ��/ �%ی��6! ه��3�Eاده د8�E/ ا��س، ای� �% ا�/، ه� زوج 2Fق ��ا

�، �%�Eرد یH �� ,�ه .١ا�/ ��دهwV� در، ی� ��ر��� را دE?%ش د�/ � �ـ� �aـ	�3-/ �ـ� و ,-%د

�3�E ����\�ع ��16J �4ای� ��ون ��% ��در ی� و �%د �I ده��و  q) �� X3�� ،/�-4 ش از%�� 

� ا�K3م �3"�ی�/ رO?�ر� �%و�D �� و 4%ده د�Oع�
� ده�.$�� ی�  �3ی��: 

��درز3! �%�	� �� (�ل ��« ���  D-3�L%ب ��� �%ده، 2Fق ۀ$�?�3 �� را � یـ�د دE?ـ%ش �ـ� ز3ـ�، 

���� �� �4 ده�  �� ��
�0ت و ��%3 �#Vل �4ره�� �� ،4#� ا(?%ا�� � و
ـ/ هـ% .��"� دا"?� �� �

�� 3�Eۀ �� ���#Vل هH �?Jی �� ،$ی�  �� را دیـ�CI D3ـ! ه1ـ-� %ا��ـ ؛"ـ�د �ـ� �ـ�ل �6ـ#! �� 

  ٢»�3ارم.

 زن زد. 4?ـH ،�ـ�د "�ه ه�1%ش از او ��ا"�ن ���* �4 را اش ���K#� �8ه ��در ا� ���8 �� زن

:/J,  

�?6! را او و ,J/ �� "�ه%م از ��درم �Z از« �� �� � �-ـ�ا اEـ?2ف �و �� ،4%د �3�Eاده �� ا�?#�ی

 زیـ%ا ؛�3ا"ـ/ �ـ�د� �Cـ-3�1� ا�� ؛"�م �C-�1ن ��Oر .�&-%م 2Fق او از "�م (�\% و 4%دم

�� از "�ن ��ا از ��� Z�D" / "�ه%م، �8�E%?Eد را اش دV� 3ـ�را(?� Oـ%ط از �ـ� و 4%د �3

� ��e-�.»زدم H?4 را ��درم� ز3ـ�,ِ�  ��0دِت  و �Eد (%�ِ/  (�J �%ا� �##4 �0� وا�8ی� "�د

 دور �ـ� و �3�E%د� �� \%ورت، در�eرت و 4%ده �Eددار� $�3ن ز�3,� در ��ا��E از O%ز�3ان،

� و O%زXّa0� ��3  از�-��O ف، �14ل در و�a3ا �-O%F 9ـ� را��� a8�Eـ��3 و 4##ـ� a3ـ-+/ و 

�#"�B� �� را $�3ن |�e و �� ��ره ای� در 9ا4%م �-��	% ده#�. $"?���ی�:%O» َـْ�  و�ـ� َ
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َ
�

ُ
%
َ>  َیْ ��3َ+َ  Dَ�َ�Qَ9ُ

َ
�  ُ&

َ
اُب  *

َ
CNَ

ْ
 دو �-�ن �$"? و �8�a+� ای�Kد ��%ا �4 ��4 ه% ٣ا*

%J3 %دارد ,�م�3 �� و ��� �% ,�م راه $ن در �4 �ز�� او �?��� �Eاو�3 درود دارد،� �4 ,�ه$ن �� ,%دد 

%� ��� ,%O?� 93% در او ��%ا 
�ر "X ��داش �#@ه! ���دا" و ,%دد� ��%ا �4 ��4 ه% و "�د. 
                                                            

 .�+�٢، ١٧:�13�G، ص�٢٠/٢/١٣٩. روز��� �9م 9@، ١

 .=�=١ا��Jhت ه�M'6،ش .٢

 .٢٨٠،صا(&)	ل ا(&)	ل و &%	ب $�اب ،?/�r sوق. ٣
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 در ]ـ�اب �$"ـ? و eـ�| ای�Kد4##�ه ��%ا �4 ا�3ازه ه�1ن �� �%دارد، ,�م J3% دو �-� ���ای ای�Kد

%93 �?O%, ��� �3"?� ,#�ه V-3 او ��%ا "�د،� ا�/ ���ر او �% �Eاو�3 08#/ �4 �ا,��3�� ،"�د

� �6#! وارد �4ای� ���� ,%O?�ر دوI#�ان �=اب �� و "�د�   ».$ی� 

  خانوادگي دادگاه د)

 ا�O2?Eت ر��ع V8وم $ن، و
�ع از ���,-%� و 2Fق 4%دن �+�ود �%ا� ا�2م د�?�ره�� از

�  ا�/. (1B-/ �� ز�3"�ی
ً
R�10� "�ن اb-&3?� �% از �3"� ��ب و �X در "�ه% و زن 

� �	�0ت و ��ا
X از �Eد، ا(����تJ#� � ه�Cار و ی�د$ور� رو، ای� از �O�Q#�؛ 2F)ق( ��ای

 ا(����ت، ,�ه� ا�/. \%ور� و Rزم "�ه%، و زن �-�ن د"#1� و ��ای� �%وز ا�?�ا� در

� �Q	� زو�-� �% I#�ن��%ز �� را $�3ن �#4 �4 �L0� �%��3=ی �� د8�E/ (�ل ای� در و ر���3

� ��Kرب �� $,�ه اO%اد�O�4 %ا��ن از �-� �3�4ن O%و��"� از �� ا�/ Rزم زو�-� ا�O2?Eت �%دن 

ْ�  ِاْن  َو « ا�/: $��ه 4%ی! 
%$ن در "�د. ���,-%� �3�Eاده، ,%م
ُ



ْ
��ِ  

َ
�ق

َ
�ا َ�ْ�ِ�ِ�َ�� ِ��

ُ
��َ�ْ�

َ
� 

���َ�َ  �ْ ���  َ�َ��� َو  أْهِ!�ِ  ْ ��ِ*  إْ()�� ُیِ'یَ%ا إن أهِ!َ�� 
�

�ُ  ُیَ��
ّ
ُ�َ�� ا,!

َ
�َ  ِان-  َ�ْ��

ّ
 َ/ِ!��� َ.�َن  ا,!

�0ِ'ا
َ

 داور� و �%د ��?&�ن از داور� � Z�J-?�، ��ای� "�ه% و زن �-�ن �4 �%�-�ی� ا,% و ١؛...�

 �Eاو�3 4##� ا2eح اراده دو $ن ا,% �4 �##4) �%
%ار $"?� ه�$ن �-�ن (�� �J%�?-� را زن ��?&�ن از

 داور و (1B-/ »ا�/. ��E	V-I % ه�1 از �Eاو�3 زی%ا �13د �Eاه� �%
%ار ��ز,�ر� �-��C3ن

،� �%وز از ,-%��-D $ن، ه�ف و ه��/ا��3ن �%"/ و MO%ت �� ��M�q ره#�1د� �3�Eاد,

� از ,-%��-D �%ا� را �Eد �3�E D"�4اده، ا��ر ا�3ر�4ران د�/ ا�/ Rزم و ا�/ ��ای

�+�4! �� د��ا "�ن C4-�ه � �3$,�ه، اF%اO-�ن و "�ه% و زن �4$ن از �-D ,-%�3، �4ر�� ر�1

 و�-�� �� ه��3�Eاده �2BCت از ��-�ر� ,="?�، در E .�##4%اب �Eد رو� �� را ��ز,C/ ه�� ��

�-� �Vر,�ن�O �) ��� ���V زو�-� اE?2ف رrO از V3دی�Bن �4 ��ارد� در و "�� از "��3،

�+� رو(�3-�ن H14 �� ،�#?O%, �1، ای� زی%اB+�� �4 دارد ��-�ر� ا�?-�زه�� E%� �63 از$ 

  از: ا�3�	�رت

١. �-+� �#ـ�ی� هـ��داد,�ه در �4 ,��3ه�1ن ی#0� ا�/؛ ��اdF و ا(����ت �3�4ن �3�Eاده، 

��L-�س �� ��ان13 /	+��L-ـ�س �ـ� �#6ـ� �ـ�ان،13� �3�E V-3اده �+-� در 4%د، � �1���JF و  

                                                            

 .+٣. ���ء، �ی� ١
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HCE �3ن�
�L%رات و  �� د�?�ر 4%ی! 
%$ن رو،ازای� �%دا"/. ,�م روح �� ایـ� داوران �4 ده�

�1B+� �+%یـH اeـ2ح ��ـ-% در را $63ـ� ��اdF �?�ا3#� �� ��"� زو�-� �Eی�Cو�3ان از ��ی� 

 �13ی#�.

٢. �-#I �1B+��+ـ�4! هـ���ـ%,%دا3� و $ور�%�ـ�م هـ��هVی#� و �2BCت از یHه-f ا� 

�8�10���ارد �0)� در �4 -   �#I ل ��ل�F � ,�3ـ�هـ-f �ـ�ون Fـ%O-� و 3ـ�ارد را -  C4ـ��ـ

���Jی%C� �� "��3. �3ی� �Eد ��aLد �� ��ت 14?%ی� در ��ا�#3


)�ی�، ��د� �+�4! در .٣ �E%� اد%O%ا� ا�ع �Oد، از د�E �3�,%ـ�ش را ا�%ار� هO � �13ی#ـ�،�ـ

�����w و ر��13� �-&�3&�ن �� داد,�ه ای� ا�%ار و8 �O2?Eن در ا�-�� �Eد"�ن ��3��.١  

  طالق زمان در اخالقي هاي توصيه

� �-��3 ز�3"�ی�، �-��3 ا�2م، در��L� \%ور� و Rزم �C%، ��! و روح $را�D �%ا� �4 ا�/ 

� ��#�ی�ه و ��Lس ا�%� ازدواج ا�2م، در �4 ,��3ه�1ن ا�/.� ��یـ�ار� و ]	ـ�ت �%ا� و ��"�

 هـ% از $ن از ���,-%� �%ا� �4 ا�/ �3��Lس و ���3#� ا�%� 2Fق، ا�/، "�ه O%اوان �4u-� $ن

 دارد، �� در را �Eا CE! �4 ا�%� �� $ن از ��Lس، "�رع �1�4ت در و "�ه ا�?�Jده ��B1 و�-��

� �E9ا ر��ل ا�/. "�ه �0	-%���یـ�:%O » �ْ�ِ ��َ  
َ

R �ْ  ٍء  �S�َ
َ
� أ

َ
&ِ  ِإ*

�
  وَ  َ�=�  ا*

�
 9ْ1َـٍ;  ِ�ـْ�  َ+�

 ُ�BَNِْ  ُی�ِم  �
َ

0#ْ ِ
ْ

Uِح  ا�
َ
J �� وَ   �1ِ*��َ  �ْ�ِ  

َ
R �ْ  ٍء  Wَ

َ
X1ْ

َ
� أ

َ
&ِ  ِإ*

�
  وَ  َ�=�  ا*

�
�+َ  �ْ��ُب  9ْ1ٍَ;  َِ

ْ
Yِ  ُی�ِم  �

َ
0#ْ ِ

ْ
Uا 

 ِ8
َ
O�ْ

ُ
Z
ْ
*�1ِ  ِ�Nَْق  �َی

َ
0

�
؛ا*(

٢

 f-هV-I ه در�&C-� ا�E ب�	+� "ـ�ه یـ�د ازدواج، �ـ� 4ـ� ا��3�E از �%

 "ـ�د، ویـ%ان Fـ2ق �� ا�2م، در �4 ا��3�E از �#�Jر�% �Eا �-C&�ه در V-I،ه-f و 3-�/ ��"�

/�-3.« �4%� ز�3,?C� از 4ـ�ام هـ-f و ا�/ ,%ای�ه! و د8�ه! ه1%اه�، �qC، از ��ر� �4 

� ی� "�ه% و زنB3-�/ (�\% $�63 از ی ��ه! ���  ��ـ�ن و�ـ�د �ـ� و هـ� �4ورت رrO و ,%ای$ 

/-1-1e ���
� ی� �%دارد B$�63 از ی ��ا3+%اف  � �=ی%ا��Bن او �� ه�1%� ��اوم و "�ه �	?2 ه�ی

 در,-ـ%� و "ـV� �K#B $ن ��اوم و -�/3 �=ی% ا2eح و ��ده �3در�/ ا�?�ا از $�3ن �-��3 ی� 3-�/

،� �ـ2ش ا,% و دارد �)�د ا�/ $را�D �� ر�-�ن�4  $ن ��J��O �-BC �� ی� و ،�3ارد ا� ]1%ه رو(

   .ا�/ ,Vی#� $E%ی� ،2Fق �K-?3 ،�-�%3 �� �+%ان رrO �%ا� زو�-�

                                                            

;�رم ?/�از)، ١ . ،�r�� ��������	
��E ؛+٣٧-=٣٧، ص ٣، ج  ،�'vا�� .٣٢٧، ص ٢،ج 
	��� ��ر ،

٢  ،��/�G .� .٣٢٨، ص +، ج ا���
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3�ML � ع در ا�2م �8�0-! اوج�\�� /��B) 2قEار� ا��� را Eـ��3اد,� روا�ـ� �% � در �ـ�ان 

�-e�� ر ه��%B� (ـ� �ـ� ،"ـ�ه% و زن 4ـ� ��ی� دا�3�E ،/�3اده ا3+2ل �+* در 4%ی! 
%$ن 

��-% و ا�3 ر�-�ه ی�Bی&% از J3%ت و ا��V3ر �� د3	�ل را ی�Bی&% از ��ای� �##4، V-3 �� �-ـe�� � 

 و ده#� 
%ار %93 ��رد را ی�Bی&% (�Lق � ا��ده و "ab-/ �� ا(?%ام ��ی� "�ه% و زن ا�2م دی�

�Lـ�س هـ���%ی	ـ�ن و ه�ر��F �3%یq از �� �C4ر در ه%I#� ."��3 ��ا �0%وف ا�e ر��ی/ �� 

� 2Fق �� �%��ط ����w در��ره	8�M� �?J, ����\�ع ای� �� اّ�� "�د، �3 �4�&I �� ا2Eق ��ان

��3$%� ه�� $��زه در �4 ا�/ (�8� در ای� ا�/؛ �C3ه �%داE?� 4%د ر��ی/ 2Fق در را ا�2
 

� 2Fق �% روای� و
2E4-� ��#�ی�ه و اu� %ای�؛ ا�/. "�ه�#�� ��ـ�ی%� ���ـ/ a� ـ2ق ازF 

� ی#0� ا�2م، در ��#�ی�ه
2F �4 اق�a�   ,%دد: ارا�w »ا�/ �0%وف« 

   پسنديده طالق الف)

 دا3#ـ��ـ� �ـ�ای� در را ��a+/ دRی�� �� ی� �3ار�3 را ه�1ی&% �� ز�3,� ه#% �4 "�ه%� و زن 

 »��#�ی�ه 2Fق« دی� او8-�� 24م و 
%$ن $ی�ت از اO%,�&8?� �� $ن، از �Z ی� 2Fق ز��ن در ��ی�

� $"�Bر 2Fق $ی�ت ��%ر� از �4 ا�B3?� ده#�. 
%ار �4ر د�?�ر در ا8&� �#�ان �� را� ایـ� ,%دد؛


�ا�� �4 ا�/، 
�L)�2
 ر3@ ��ی� �3�Eاده 
�1%و در Eا� دی#ـ� هـ��$�ـ�زه در 2Fق و �&-%د 

� د�?�را�108 ه! ا�2م،
�L) ه! و �
2E؛دارد ا ��0ـ%وف، 1�4ـ�؛ �6ـ/ ه1-� �
ـ%$ن در  

�%(�ـ� (ـ�د�%ی� در $ن ا�ـ?�10ل �-Cـ?%ی� ی0#ـ� "�ه �B%ار ��ر دوازده 2Fق، �� را��M در 4%ی! 

 �� ��Cی�4�B-3 qر�، و ا(��ن زن، 4%ا�/ و "uن (�J .ا�/ 2Fق ه#&�م و "�ه% و زن روا��

�J� ر �+/ ,="/، و�CO ار%
 (Jـ�،2Fق �ـ=ی%���ز,Cـ/ ،�6%ی� �Cb-�ن �%ا� ز�3ن �3ادن 

��زه �eه� و 2Fق در ا68� (�ود$ �3$%� و دی#
��Vو��ت از دی&%  H2ق یF !8�� ـ#�ی�ه و�� 

��
%ار ���� ��رد�%  4! �4 ا�/ ا�2 �� هـ�ای/ �ـ%ا� ،4ـ%ی! 
ـ%$ن در �?0ـ�ل �Eاو�3 ,-%د.

ُ�
وَد  « ر��ی/ ��ر �� ا2Eق، �+�وده در 2Fق �%ی�ن  ِ&
َّ
� و ی�د$ور را ١»ا*���ی�:%O »%ه Z4 


���ه �-�ن �� V-3 و »ا�/ ��18-� از �K� ،�#4وز ا68� (�ود از ���ـ�ٌ[  « �4ـْ ِ̂
َ
وْ  NْBَ1ِـُ�وٍف  �

َ
 أ

 Hٌی��ْ
َ
ْ���ٍن  ' ِ̂ � ا�?#	�ط ا�e ای� ٢»1ِ�� �3�Eاد,� ز�3,� در �%د� ه% �4 "�دBرا راه دو از ی 

                                                            

�ی� . F��ه ١ ،٢٢٩. 

 . ه:�ن. ٢
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 �ـ� (ا��ـ�h دهـ� اK3ـ�م "�ی�ـ?&� و Eـ��� �ـ� را dیو�� و (�Lق ��1م ی� :4#� ا�b?3ب ��ی�

 �ـ� (��ـ%ی| �13یـ� رهـ� را زن 4ـ%ده 
rM را زو�-/ �-��3 ی� و "�ی�?&�) �� 3&�6ار� ـ �0%وف

�). �� 4%دن ره� ـ ا(��نB-3 �3او�E �1 دو ای��در �4 را  ��ـ%د و زن �-ـ�ن روا�ـ� �ـ%ی��+%ا3 

��ده �L-� ا(��ن و �0%وف �� V-3 ا�/،%O ./�4 ,��3ه�1ن ا� � اeـ�ل رو� ��ی� �h%?C ز�3,

�� و "�ی�?� و ا3��3
2Eا �"�� � 3ـVاع، �#Kـ�ل، و �ـ�ر ,�3ـ� هـ% از Eـ�8� ��یـ� 3-ـV �ـ�ای

 اK3ـ�م eـ�J و eـ�| �ـ� �-�3ـ�ه� 4ـ� ,�3ـ�ه�1ن .��"� (�Lق �)--r و ا�+�ف ��,�ی�،V��3ا،

�� BOـ% �� �%د و زن ای� $ی#�ه در ا�/ �I�B1%ا  �4���J� ،�"ه! �� ��أم ��ی� V-3 ه���ای� ,-%د، 

�h%?C ز�3,� ��Kی� �#?J-�، ��bـ�وش را $63ـ� I  �ّ� �%BO#�ن ��ای�، ه#&�م ه���رO?�ر� و8 

��� $�63 رو� �� را ��ز,C/ راه �#4 �4� 4##�، ز�3,� ه! �� دو��ره ��bاه#� �4ای� O%ض �� و �#�د

�#-�� و BO%� زJF�� �	��#���0 �� زو�-� دی&% ��� از �3ار�3، �� q�0?� ه1ـ%اه ��ای� و ا�3

�� �1e�b�� ا]% $�3ن در �#�6 �3 ،�3"�ی�/ ا��ر و در,-%� و � Fـ%ف دو ��ـ?&�ن در ���B ،,=ارد

 .دارد ��ر�زی�ن �ر]$ ه!

  ناپسند طالق ب)

�ـ�ده، �-ـ�ن زو�ـ-� �ـ�ای� � 3+ـ�ه و "ـ%ای� در ا�ـ2م 4ـ� د
-Lـ� ا(�Bم ��1م �� ���� ��%O 

��Cه�ات �� ا(�Bم ،��ارد ا�4% در �4 ا�/ ��\�ع ای� از (�4� "�د13� ا�%ا ��رهای� در ا�2

  ،هـ�داد,�ه در 2Fق و
ً
R10ـ��� ا(Bـ�مIـ�  $ن از �?Jـ�وت ��ـ-%� ��ـ�ده �-ـ�ن ا�ـ2%O � Fـ

��� ه��$��زه �%2Eف اF%ا�C3�-Oن و زو�-�."�د 
2Eـ2ق �"ـ-�ه ا�ـ2م، اF �#در را ���3ـ 

D-� ��� رO?�ره�� و 4	-%ه ,#�ه�ن �%�XB و ,-�3%
2Eا%-Q ���3�" �4 �� � $ن �aـ�دی q�E%ـ

  ا�/: "�ه ا"�ره زی% در

  افترا و تهمت .1

�E%� �0 در ,#�ه�ن� ,#�ه�ن �-�ن، ای� در .ا�/ رO?� �-� از $ن 
	| و در$��ه �%ف �eرت �� ��

���3#� ،ز��3 /	-Q ��1 از �16/ و� � ا�ـ2م، در $ن �ـ�دن �ـ=��م �ـ� ���� �� �4 ه�?#� ,#�ه�3

�?�اول و رای� ��-�ر �?C, �3ا. �� د�/ �16/ �� را(?� �� ,�ه�� �4 در(�8� ،ز3-!� ,#�ه دا3-!

  را ا��3ن و ا�/ 4	-%ه
ً
�0M
 D�$اه� �6#! در�E /Eـ� .ا�3ا�ـ� ���ـ� �ـ2ق ه#&ـ�م 4ـ�ایـ� F، 

�دل اF%ا�C3�-Oن و زو�-�"�E از و �3ار�3 ه�1ی&% از �O%F %ا��93% �4ای�  qـOا�� را دی&ـ%ان 

���9م �	�ر�� �� ی� X�� �##4 ��ای� �%ا� �� �13ی#� �13ی� �ـ� را ,="ـ?� ا"?	�ه�ت ��1م �4"#�
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�%د �3V#�. �3روا ه���16/ ه�1ی&% �� ,=ا"?� O%ا�% ای� از را �� (?� و �-#�از�3 ��L�� F%ف ,%دن 

� �16/ ه�1%ش ����-�ن در را او ��h دا�� �� ز�3 r1� �B8را او و �13یـ� دار � و �ـ�زد $�ـ%و�ـ

2
D �%را(/ �?�ا�3F ا�4  ده�؛%I�� ل�-E �F�� د�E رتای� در�e 6%یـ� "�ی�� ��0ـq او �ـ� 

  ه! ه�3�E! �&=رد. �6%ی� از $�%ویF�E D% �� زن �4ای� ی� و 3&-%د
ً
R�10�� ا�?-�د �16/ � .ز�#3

� �16/ اش�3�Eاده و �%د �� زن �3�Eاده و اش،�3�Eاده و زن �� �%د �3�Eاده �,�ه و� در ای� ز�3،

�13�#� 4	-%ه ,#�ه ای� ��ا
X �� �4 ا�/ (�8Cاو�3 .ا�3ی�E در %
� 4%ی! ن$���ی�%O: » یَ�  ِإن�	
�

 ا

ُ�ْ�َ���ِت  َیْ�ُ��َن 
ْ

��ِ��ِت  ا

ْ

ِ���ِت  ا

ْ
��ُ

ْ

�ا ا

ُ
��ِ

ُ

 ��ِ ��

ْ
� �!
%ِ$َ�ةِ  َو  ا

ْ
ُ'ْ&  َو  ا

َ

3��4� ؛»١َ*+�ٌ&  َ*	اٌب   

� و ���4ا�� ز�3ن �4�  %	E ]ه%,��3 از ��� و ]$�8د,v��?6! را  � از $Eـ%ت و د3-ـ� در �ـ�ز�3، �ـ

��ی#ـ�: �ـ� �9-ـ��	% (�ی�� در ».$��63/ �%ا� �Vر,� �=اب و ��ور�3 ا68� ر(1/%O» �ْـ�َ 

 ;َ3َ1َ   
ً
���ِ ْ̀ �وْ  ُ

َ
  أ

ً
8�َ�ِ ْ̀ �وْ  ُ

َ
  أ

َ
�ل

َ
O  ِ&9�ِ ��َ  aَ9ْ

َ
*  ِ&9�ِ -  ُ&�َ�

َ
O
َ
&ُ  أ

�
  وَ  َ�=�  ا*

�
ـ� َ+�

َ
�َ  

c
ـ�

َ
ـ�رٍ  ِ�ـْ�  '

َ
F - �ـ �I�َ 

�َج ُ
ْ

Yَی � �B�ِ  
َ

�ل
َ
O  ِ&9�ِه% ؛٢ Z4 �� د%��� زن ی� v� $ن از 4ـ� �&�یـ� �V-I او در��ره ی� ز16� �3/ 

  �% را او ر�?�V-E روز در �?�0ل �Eاو�3 �	%ا�/،
ّ
��� $ن در�ـ�ره �Eد (%ف از �� دارد D�$ �&3 از 

���� »د.�%,%د 

   بدگويي و غيبت .2

/	-Q و �
ـr ه�1ـ%ان 4ـ� ا�ـ/ ,#�ه�3� از دی&% �یB ��,�ی�� ��%�BـX �ـ�ای � ."ـ��3�ـ


�a �4 ه�ی� زوج ��aLـ% ، �رو(ـ ��#&#�ه� $ن "�ن �Eرج �%ا�، �3دار را �ن"ه�1% از ��ای 

�-ـ� (�1ی/ و د��8ز� ��X ه�1%، دادن ���ه�O ـ%ا� و�ـ%ان 	ـ�رت �L) ،� �ـ�� �ـ� درو3ـ

� ��ی-� را دی&%� �Eد ا2eح�� ��,�ی� و Q-	/ $�3ن V3د �Eد ه�1% از و $ورد � ایـ� �ـ� و �4##

� �4ر� اL?3ـ�م Eـ�د ه�1ـ% از و 4##� $رام را ا�/ و��د"�ن در �4 (��� و (�E ،�#-4 �Lاه#� 

� رواج و ا"�bص $�%و� "�ن دار � �B8	X �4ر ای� �4 �&-�3%#-��� �� را اO%اد �F �4ر� �� "�د، 

/	�3 �� �ab" �4 او از /	-Q ،ه�" �-��� �� ��"ـ� �Mـ%ح ��یـ��I  $ن ،2Fق ����� در�#4. 

�LO 2قF ،/ا� �b� �?J, رج�E از q) ف، و�a3ـ�ا8/ و ا�ـ/، و � I-ـ�V ,#ـ�ه �ـV 4%ا

ْ-  َو,« ا�/: $��ه Q �-#I-	/ هدر��ر 4%ی! 
%$ن در .3-�/
َ
.

ْ
ُ/ْ&  َی�

ُ
0�ْ1َ  

ً
 اْن  ا4َُ!3ُْ&  اُیِ�-�  �0�ْ1َ

                                                            

�ی� .��ر ١ ،٢٣.  

� ا���a6r، �9اد.  ٢�/�  .�٩ص ،7ا��� ا
	�م ����� ،
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َ

53ُ
ْ
ْ�َ&  َی6

َ

  ِ7�  ا$

ً
�.�ُ��ه َ�ْ

ُ
َ/ِ�ْه.

َ
 "ـ�1 از �4ـ� $یـ� B3#ـ�، Q-	/ را دی&%� "�1 از یHه-f و ١؛�

 �� .»داری� 4%اه/ ا�% ای� از "�1 ه�1 ی �-L�� «��bرد؟ را �Eد �%ده �%ادر ,�"/ �4 دارد دو�/

��?��� روای�ت و 
%$ن �� 3&�ه �� �ـ�Jرش ا�ـ2م �Lـ�س دیـ� 4ـ�Iـ�  $ن �� �� ز�3,� "�ی! 

��ده%O ��e�O -�ر���دارد،  ���� ��8�0-! � ،�2
ـ�، هـ�� ارزش و �=ه	� دی#Eـ%د اO ایـ� از را 

� دور ��ی�ه�.�#4   

   فيزيكي و لفظي درگيري .3

�Bره�� از دی&% ی�?Oر �
2Eا%-Q �
r در زو�-� �0)�� � و ر4-ـH اJ8ـ�ظ از ا�ـ?�Jده ،�ـ�ای

�"�+O /�4 ا� ��(-� و "%م از دور  ��ی&% �Bی، D+O د"#�م و �� از را ه�1ی&% $�%و� و �ده#

�-� ���aL% "�ه% ی� زن ا,% .��3% "��#،� %-aL� %ه ،Hز ی�K� یBـ�ی&% �� �V��3ا,�ی ��%ا �

� زو�-� �-�ن "�ی� �4ورت �	�4Xر  ای� زی%ا ؛3-�/� و �ه?ـ�4 �ـ�رد 4ـ� �%د� ی� زن .,%دد

�#?J% او از و ,%O?� دل �� را او 4-#� ,-%د، 
%ار ش%ه�1 �V��3ای ��
r در ،�#��%ای� ."�د�� 2Fق 

�� ای� ��� ��ی�u�8 V-3 �?O%, از روایـ�ت و $یـ�ت در. "�د � ا�ـ/، "ـ�ه 63ـ� د"ـ#�م و �ـ�ز��3

� ��ره ای� در �Eاو�3���ی�:%O » َو  
ْ

5
ُ

�ا ِ
ِ�=�د; :
ُ

�

ُ
� َی<.

َّ

4َْ@ُ�  ِهَ�   ا

َ
��Bَن  ِإَنّ  أْ

َّ
C
  ا

ُ
Eَغ

ْ
ُ'ْ&  َی�

َ
�ـ�ْ1َ 

��Bَن  ِإَنّ ْ
َّ

C
@�ِن  �3َن  ا
ْ
�Gِ
ا ِ   َ*ُ!ًوّ

ً
��� �4 ،»�&�ی#� ا�/ �6?% �4 را $��3« �&�: �#�,�3! �� و ؛»٢ ُ�=

� ه! �� را �-��C3ن "-�Mن� ا�$یـ� در .ا�ـ/ $"�Bر د"#1� ا��3ن �%ا� ه�1اره "-�Mن زی%ا ز�3، 

� دی&%���ی�:%O » 
ْ
�ا

ُ

�

ُ
�ِس  َو:

�
�I
 ،$یـ� ایـ� .�&�ی-� ��E �bش ] ز��ِن  [�� �%دم �� و ،٣»ً◌ 4ُْ@�� ِ

� د�?�ر �(�و
2E�4 ا�/ ا �B6! از ی� "ـ�ه داده هـ�ا��3ن �� $ی� ای� در �4 ه�ی�د�?�ر �%ی�

� I#-� $ی� ��6Jم از �?�L�2ً  و b� -3H#�ن و 3H- ز��ن �� دی&%ان �� ,�b��?J ،ا�/� 4ـ� $ی��%

�%دم �� �4ای� از و �-�6ده و ز"/ �b#�ن از �� � �%ه-ـV 4##ـ� eـ+	/ Hر4-ـ �b#�ن و �#��Eی


%$ن دادن اه�E /-1د ای� و ،�13ی#� �� �J) %و��را دی&%ان $ �� (?ـ� هـ�ا��3ن �4ای� و ر���3

��ا��b� �?J, V-3 X در �#"�� �#b� �#&�ی�0ّ%ض �4 ?� �ـ�ره ه1-� در. �3�C3 دی&%ان $�%و� 

%	���د �9-�%O�3: » ِإن�  َ�
�
مَ  ا	� ��َ  

َ
� ���َ

ْ
� ا	

َ
��َ  

�
�

ُ
�ٍش  � ��

َ
�   ِ��َ �!  �ِ"�ِ

َ
َ�َ"�ِء  #

ْ
  ا	

َ
  َ)� �ُیَ&�	ِ  %

َ
�ل

َ
  وَ  #

َ
% 

                                                            

�ی� . �$�ات١ ،١٢.  

�ی�  .ا�0اء،٢+٣. 

 . ٨٣.F��ه، �ی�٣
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�(َ  
َ

�"#ِ ،�ُ
َ
	  

َ
,

�
-.ِ

َ
�َ/�ُ  ِإْن  

ْ
0 �/

َ
�  1ْ

َ
3ْ�ِهُ  	

َ
4  

�
�ٍ  ِإ% �"

َ
وْ  ِ	5

َ
�ٍن  8ِْ�ِك  أ

َ
9"ْ

َ
 �% 4%ده (%ام را ��E /C6او�3 ١؛8

��I  $ن از �4 �ی(-� �� �%و�$ �� ده#�ه د"#�م ه%�� ,J?� او ���I  $ن از و ,�ی� � �3ارد ��4� "�د 

�? وu%[ �3را(/ و �� در ر�-�، ��اqO �� ��ای� �%ا� ه�1%ش �� �4ای� از ��0 �%د�« »"�د. 13� 

���C%ه �9J8 �"�+O) و (�
� �� د�/ V��3ا,�ی�I %د�را او و  �� /Cه ��%\ �� �?
  ٢.»ر�ـ��3 

� درE%� ،ارد�� هـ! �ـ� و =ار3ـ�,�ـ� O%ا�ـ% 9J8ـ� ه�� �+* از را �� زو�-� �Eد و ه��3�Eاده 

� در,-%�BیV-O ا�-� ��.�##4  

  تالفي براي قانوني حقوق از ابزاري استفاده .4

�E%� �-ن در زو���3�3� (�Lق از 2Fق، ز�
���E �#3د  »q) =E6%ی� ا� زن �ـ� �?�0ـq 4ـ� » 


 دی&% V-3 و ا�/ �%دان ��%ا 2F« �4ق (q« و ا�/�L)� �4 q	F ،�3ن�
 q+?�� ه�ـ?#� $ن 

� �#�ان ���� ا�?�Jده ��L�� F%ف اذی/ و $زار �%ا� اه%�.�##4 � �3$,�ه� F�E% �� زو�-� �0)

��0--�  �#&-� ه�� �6%ی� ،دی#� ا(�Bم از��� ،ا�% ه1-� و �13ی#���� در �Cـ�B ایKـ�د �ـ%ا� 

� 2Fق و ��ای� ه#&�م�� ا2Fع �%دان ,�ی� ."�د O�4 ای� از %��6%یـ� 4ـ� �3ار3ـ� ا، qزن (ـ 

� 3&�ه �� �6%ی� �� ا�%وز� 3&�ه ،ا�/� Iـ� را �6%یـ�« �3�L?0ـ�: و دارد ��Jوت در�� ١٨٠ ا�2

��4� �I و داده �4 .�?O%,« ای���6%ی� و �C3ه �uی-� ���8u ای� روای�ت در �4 ا�/ در(�8 q) 

� �ـ�ره ایـ� در �E9ا ر��ل ا�/. "�ه دا�3?� زن���ی#ـ�: %O »� ��3�18ـ� را زن �6ـ% 4ـ� �4ـ

�+�ـ�ب ز�4�3ر �EاوV3 �3د P3%دازد، ���ـ/، روز در و "ـ�د �-
 MEـ�ب او �ـ� (ـq ()ـ%ت 

���4 �-3�1� �%ا��س را V-#4م ��، �#�ه �#4:  �� �� !?�� �L�) ازدواج) و ��وی� �� V� ،ـ� 13ـ�دم� 

�� �-�1ن �Oد� و%B3 % و�روا �?! او  ،� در �%دا"ـ?� �ـ%د (�#�ت از زن (q ا�3ازه �� �ZP دا"?

� ه�1%ش �%و�3ه�� �-�1ن ,#ـ�ه �ـ� ،3	�"ـ� زن (ـq ا�3ازه �� �ت(�# �Iن و ,=ار�3 #Bـ� "ـ� 

DC�$ �� .�3%�«٣  

�6%یـ�  ��1ی�� ،O%د �2BCت �%وز و ��ای� ه#&�م��-�ر� از �%دان  /E%دا� ��ه1ـ-� و 3ـ�ارد 

� زو�-� �-�ن 4-#� و J3%ت ای�Kد �	X ،�%داE/ ��م� را Eـ�د �6%ی� زن ی� �4 ا�,��3 �� "�د، 

� ا�	�ر رو� از� �Cb� د ه�1% از و�E �#-4 �� دل �� �ـ� �6%یـ� �%داEـ/ �ـ%ا� �ـ%د ی� و ,-%د 

                                                            

١،�AJaAا .  ،�/� EF @/�0٩ص ،٢ج ،���ب ���� �� ��� ا�����+=. 

٢ ،���F�e ��/��e (�13 P�13، ١٠/١٣٩٠/+. �0ی �G: ٢١٣٧٧١. 

٣�� . ،���و�� ��� .٧=٢، ص ٢١، ج " ا�!��
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� ز�3ان� �?Oرت ای� در �4 ا�e V-3 د%�� دل �� �-�E �#-4 �%?Cد ه�1% از � �%�-X ��ی� و ,-%د 

�b�� 2ت وBC�� �%ا�% 2F �#Iق �� در ."�د E%� ارد�� �ـ	�L) �-O%F Xق �C3ن �%$ورده ،

/-3�	a� ��� ,-%� ا�L?3م �� را $�3ن و "�د � �3�C4. ب از���3�13  ��اه�� %���  4#-�: ���� زی% 

�ـ%د و زن در,-ـ%� eـ�ا� �6,�3ن داد,�ه راه%و� در« � ��#ـ� �01-ـ/ ه161ـ� �-ـ�ن در �ـ�ا3

��� ��ان زوج �1/ �� ه�3&�ه ه�1 "�د. �.�E%I د%� Eـ�رج �ـ��8 از 4ـ� (ـ�8� در �ـ�ان 

��� را ات�6%ی� ,O :/J%ی�د �� "� �2
ـ/ �ـ� �ـ�و�. د3	ـ�8! ��یـ� Fـ2ق �ـ%ا� ا�ـ� ،ده!F 

��� �� ز�3,� �� ��ی� ده!. 13 ��� �4ر� ��ه�. ادا��%گ $رزو� ��ر هVار روز ه% #4! �#4«.١  

                                                            

١،�a .١٨٠٢٣+�13 �G١:  ،E:aF١٣٩٠  ٨?�S��13 .  �1ار) 




