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 معاونت  ژپوهش

 هب انم خدا 

 منشور اخالق ژپوهش

گاه  با یاری از خداوند سبحان و ااقتعد هب این هک عالم محضر خداست و همواره  انظر رب اعمال انسان  و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و نظر هب  اهمیت جای
رد انجام فعالیت اهی  دااگشنه رد اعتالی فرهنگ و تمدن بشری مادانشجویان و اعضای هیئت علمی  واحد اهی  دااگشنه آزاد اسالمی متعهد می گردیم  اصول زری را 

ز آن تخطی نکنیم:ژپوهشی مد نظر قرار داده و ا  

 علمی می آالیند.اصل ربائت: التزام هب ربائت جویی از ره گوهن رفتار غیر حرهف ای و اعالم موضع نسبت هب کسانی حوزه علم و ژپوهش را هب شائبه اهی غیر  -1
 و منابع رد اختیار.اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد هب اجتناب از ره گوهن جانب داری غیر علمی و  حفاظت از اموال ،تجهیزات   -2
کاران علمی و دانشجویان  هب غیر از مواردی هک منع اقنو -3  نی دارد.اصل رتویح: تعهد هب رواج و دانش  و اشاهئ  نتایج  تحقیقات و ااقتنل آن هب هم

 حرمت شکنی.اصل احترام: تعهد هب رعایت حریم اه و حرمت اه  رد انجام تحقیقات و رعایت  جانب نقد و خود داری از ره گوهن  -4
 اصل رعایت  حقوق: التزام هب رعایت کامل  حقوق ژپوهشگران و ژپوهیدگان ) انسان، حیوان و نبات( و ساری صاحبان حق. -5

 اصل راز داری: تعهد هب صیانت از اسرار  و اطالعات محرماهن افراد، سازمانها و  و کشور و کلیه افراد و و نهاداهی مرتبط با تحقیق. -6
 تالش رد راستای پی جویی حقیقت  و وافداری هب آن  و دوری از ره گوهن  پنههان سازی حقیقت. اصل حقیقت جویی: -7

کاران ژپوهش. -8  اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد هب رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دااگشنه و کلیه هم
   کلیه مرالل ژپوهشاصل منافع ملی: تعهد هب رعایت  مصالح  ملی و رد نظر داشتن ربشیپد و توسعه کشور رد -9
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 دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد تهران مرکزي

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 ( M.Aپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد )

 گرایش : فقه و حقوق خصوصی

 

 عنوان :

"بررسی فقهی و حقوقی وضع ویژه نکاح و آثار آن"  

 

 استاد راهنما : 

یاقوتیابراهیم دکتر   

 

 پژوهشگر : 

 مصطفی وحیدزاده

 

  5931تابستان   
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 تقدیم هب

لت علويش است، او هک زمين را از عدل و قسط رپ می او هک جهان تشنه جامعه کند آنچنان هک از ظلم و  ی نبوتش و عدا
 .ستم رپ شده است

الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا ، كَمَا  اُّمَْ أُبَّشِرُكُمْ بِالْمَهْدِّيِ يُبْعَثُ فِي أُّمَتِي عَلَى اخْتِلَافٍ ّمِنَ الّنَاسِ وَزَلَازِلَ ، فَيَ (:)ص اقل رسول اهلل 

 "احًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ّمَا صِحَاحًا ؟ ، قَالَ : ّمُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا ، يَرْضَى عَّنْهُ سَاكِنُ السَمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ ، يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَ

وَيَمْلَأُ اللَهُ قُلُوبَ أُّمَةِ ّمُحَمَدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غِّنًى ، وَيَسَعُهُمْ  "، قَالَ :  "بِالسَوِيَةِ بَيْنَ الّنَاسِ 

 مسندامحد()… عَدْلُهُ

 داریم هک: هب تقصیر هب محضرش رعهض میبا قلبی سرشار از خجالت و زبانی گویا 
 « ْقْ عَلَيّْنَآ نِ ََ اللَهَ يَزْزِّي الْمُتَصَدِِقِينَيَآ أَيُهَا الْعَزِيزُ ّمَسَّنَا وَ أَهْلَّنَا الّضُرُ وَ جِئّْنَا بِبِّضَـاعَةٍ ّمُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَــدَ»

 (88)يوسف، 

گامی هک )مجددًا( رب ی » ن ما را فراگرفته و )ربای خرید گندم( پس هن وسف وارد شدند، دنتفگ: ای زعزی! قحطی ما و خاندا
شته باش( سهم ما را بطور کامل واف كن و رب ما ببخش، زریا  بهای اندكی با خود آورده ایم، )اما شما کاری هب پول اندك ما ندا

وند كریمان و بخشندگان را پاداش می  «دهد. هک خدا

 بنده نوازيش چون هميشه و شيب از شيپ، ما را رد ربگیرد هک: هکامید آن
 

ن هم بد نکردند                         کسی را از رد خود رد نکردند  كریمان با بدا
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 سپاسگزاری 

 

 «من لم يشکرالمخلوق لم يشکر الخالق » 
 

منان، ربخود الزم می دانم هک از زحمات بی رديغ ودلسوزاهن اساتید باسپاس فراوان هب ردگاه اقرد متعال ازید
حقیر را همواره مورد راهنمایيهای ارزنده و مفید خود قرار داده اند و تحقیق حاضر  ارجمندم هک رد تدوین این ارث،

از همسرم هک  اهی افضالهن و بی رديغ ايشان تحقق یافته است، قدر دانی وتشکرکنم. و هب یمن زحمات و راهنمایی
کالت مسیر را ربایم تسهیل نمود تشکر  ساهی مهربانيش ساهی سار زندگیم می باشد، او هک اسوه صبر و تحمل بوده و مش

 نمایم. باشد هک بتوانم رد اداهم راه زندگی قدران الطاف ايشان باشم.وژیه می
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 بسمه تعالي

 ن نامه كارشناسي ارشدتعهد نامه اصالت پايا

 

 703640390به شماره دانشجويي  ارشد دانش آموخته مقطع كارشناسيمصطفي وحید زاده  اينجانب

بررسي فقهي " از پايان نامه خود تحت عنوان  82/4/73كه در تاريخ فقه و حقوق خصوصي  در رشته

دفاع نموده ام بدين وسیله  عاليو  درجه   82با كسب نمره   "و حقوقي وضع ويژه نکاح و آثار آن

 متعهد مي شوم : 

اين پايان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجاام شاده توسای اينجاناب باوده و در ماواردز كاه از         .8

دستاوردهاز علمي و پژوهشي ديگران ) اعم از پايان نامه ، كتاا  ، مقالاه و ... ا اساتفاده نماوده ام ،     

ذكار و  مطابق ضوابی و رويه هاز موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست 

 درج كرده ام. 

اين پايان نامه قبالً براز دريافت هیچ مدرک تحصیلي ) هم سطح ، پايین تر ياا باارتر ا در سااير     .8

 ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است. ه دانشگا

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره بردارز اعم از چاا  كتاا ، ثبات     .0

از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهااز مربوهاه را اخا     اختراع و ... 

 نمايم. 

چنانچه در هر مقطع زماني خالف موارد فوق ثابت شاود، عواقاب ناشاي از آن را برا يرم و واحاد       .6

دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضاوابی و مقاررات رفتاار نماوده و در صاورت ابطاا  مادرک        

 صیلي ام هیچ گونه ادعايي نخواهم داشت. تح

 

نام و نام خانوادگي :                                                                

تاريخ و امضاء :                                                              
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 لیبسمه تعا

 82/60/5931در تاریخ : 

          52مصطفی وحیدزاده از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره   دانشجوی کارشناسی ارشد آقای

 مورد تصویب قرار گرفت .   عالی   و با درجه     هجدهبحروف   

 امضاء 

 استاد راهنما:            
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 بسمه تعالی

 مركزي تهران واحد –دانشگاه آزاد اسالمی 

 ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 )این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است(

 

 تاریخ وامضا:      نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه     مناسب است   

مناسب نیست                                                                   

 010نام واحد دانشگاهی: تهران مركزي               كد:  01021010002101نامه :  كد شناسایی پایان

 بررسی فقهی و حقوقی وضع ویژه نکاح و آثار آن عنوان پایان نامه: 

 22/0/00تاریخ شروع پایان نامه: 

 22/6/01تاریخ اتمام پایان نامه: 

 مصطفی وحید زادهنام ونام خانوادگی دانشجو: 

 001060100 شماره دانشجویی:

 فقه و حقوق خصوصیرشته تحصیلی: 

 ابراهیم یاقوتیدكتر  استاد راهنما: 

 گل بابا سعیدي دكتر  -دكتر یوسف درویش هویدا ان داور : استاد

  آدرس: 

 تلفن : 

 چکیده پایان نامه ) شامل خالصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتایج به دست آمده(:

ولی فقه مذاهب گرچه عمده منابع این جستار فقه امامیه بوده است  . اختصاص دارد "آن آثارنکاح و  وضع ویژه فقهی و حقوقی ررسیب"ه رساله حاضر ب

در این رساله سعی شده نگاهی نو به ماهیت عقد نکاح  .چهارگانه اهل سنت را ازنظر دور نداشته، همچنین ازنظریات حقوقدانان معاصر نیز بهره جسته است

 .و پیشنهاداتی فراهم شود سؤاالتشده و زمینه براي طرح  افکنده شود تا در پرتو آن وجوه تمایزش با سایر عقود روشن

طلبد. در  تبع دقّتی افزون می تري برخوردار است و به عقد نکاح، ازجمله مباحثی است كه به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش

ق و تکالیف زوجین روشن است، وضوح از بیانات الهی در مورد حقو كه به نباید تنها بر همین جنبه تکیه كرد. چنان« عقد معیّن»ي این  مسیر شناسایی جوهره

نکاح است و نه مقدّم بر آن و « آثار»ي زناشویی در كنار  بعدي موردنظر نبوده است. رابطه طور تک ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به

دانند و بدین لحاظ مقتضاي آن را با همان معیارها  عقود میطور مطلق تابع قواعد عمومی سایر  ها كه نکاح را به برخی اندیشه بانفوذ هرچندعقد. « ذات»

شود كه از همان  به دالیل متعدد اثبات می پژوهشكه در این  سنجند؛ امّا باید دانست كه ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. عالوه بر آن می

ها پیرامون  وري جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه اجتماعی است نه صرفاً برقراري چارچوبی براي بهره نهاد کیابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن 

كاهد؛ امّا  توان ازدواج را یک قالب ساده براي آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معناي خاص نمی انسان و كرامات ذاتی او، نمی

در نهایت عقد نکاح براساس نظر شهید اول جزء  .بخشد ي طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می ركز ثقل نیز قرار نداده و ارادهآن را م

عبادات محسوب می شود و نه معامالت برهمین اساس عوض و معوض در نکاح ركن نیست بلکه طرفین عقد ركن اند چنانچه مهریه یا عوض عقد نکاح 

 طل باشد موجب بطالن عقد نکاح نخواهد شد.با

 كلید واژه ها: نکاح، عقد، فقه، حقوق، وضعیت عقد نکاح. 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 0 ........................................................................................................... :دهیچک

 (یشناس مفهوم و اتیکل):اول فصل

 0 ............................................................................................................ :مقدمه

 6 ............................................................................................... قیتحق طرح 0-0

 6 .............................................................................................. :مسئله انیب 0-0-0

 0 ..................................................................................... ضرورت و تیاهم 0-0-2

 2 .......................................................................................... قیتحق اهداف 0-0-0

 2 ................................................................................................ :سؤاالت 0-0-0

 2 ............................................................................................... :اتیفرض 0-0-1

 0 ........................................................................................... :قیتحق روش 0-0-6

 0 .......................................................................................... :قیتحق نهیشیپ 0-0-0

 02 ....................................................................................... :قیتحق ساختار 0-0-2

 00 ......................................................................... :يدیكل واژگان یشناس مفهوم 0-2

 00 ................................................................................................... عقد 0-2-0

 00 ..................................................................................... :لغت در عقد .0-2-0-0

 00 ........................................................................... :شرع اصطالح در عقد .0-2-0-2

 00 ............................................................................... :عقد یفقه فیتعر .0-2-0-0

 00 ................................................................ :آن اقسام و عقد یحقوق فیتعر .0-2-0-0

 06 .................................................................................................. نکاح 0-2-2

 06 ............................................................................... :نکاح لغوي معناي .0-2-2-0

 06 ......................................................................... :نکاح یاصطالح معناي .0-2-2-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 00 ........................................................ :رانیا موضوعه حقوق در نکاح فیتعر .0-2-2-0

 02 ............................................................................. :نکاح یحقوق معناي .0-2-2-0

 20 ...................................................... یعرب كشور چند حقوق در نکاح فیتعر .0-2-2-1

 20 ...................................................... یغرب يكشورها حقوق در نکاح فیتعر .0-2-2-6

 20 .................................................................................................... فقه 0-2-0

 20 ....................................................... فقه معروف فیتعر مورد در یحاتیتوض .0-2-0-0

 20 ....................................................................................... یشناس واژه .0-2-0-2

 20 .......................................................................................... فقه منابع .0-2-0-0

 21 ................................................................................................. حقوق 0-2-0

 20 .................................................................................... لغت در «حق» .0-2-0-0

 20 .................................................................................. اصطالح در حق .0-2-0-2

  (نکاح عقد يها یژگیو و تیماه):دوم فصل

 01 ....................................................................................... نکاح عقد تیماه 2-0

 01 ........................................................................ستیچ تیماه یمعن ت؛یماه 2-0-0

 01 ............................................................... یواقع ای ياعتبار يامر نکاح تیماه 2-0-2

 00 ........................................................................ نکاح ينامزد تیماه یبررس 2-0-0

 00 ..................................................................................... نکاح ماهیت تحلیل 2-2

 00 .................................................. ایران موضوعه حقوق در نکاح قراردادي ماهیت 2-2-0

 00 ................................................ عربی كشورهاي حقوق در نکاح قراردادي ماهیت 2-2-2

 01 ...................................... رانیا موضوعه حقوق و گذشته يها سده در نکاح اقسام 2-2-2-0

 06 ..................................................... دائم نکاح با آن شباهت و موقت نکاح ماهیت2-2-0

 00 ........................................................................ نکاح عقد گانه پنج يها یژگیو 2-0

 01 .............. گرید عقود با نکاح عقد سهیمقا/نیطرف تیرضا با یحت نکاح عقد نبودن حیصح 2-0-0

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 01 ........................................................نکاح غهیص لفظ مورد در یثان دیشه دگاهید 2-0-2

 00 ................................................... انشا در یماض بودن حیصر بر يانصار خیش نقد 2-0-0

 02 ....................................... نکاح غهیص لفظ بودن یعرب مورد در يانصار خیش دگاهید 2-0-0

 02 .................................................... نکاح غهیص لفظ مورد در ینینائ مرحوم دگاهید 2-0-1

 11 ............................................. يانصار خیش دگاهید از نکاح غهیص لفظ بودن یماض 2-0-6

 10 ........................................................................... نکاح عقد در الزم اطیاحت 2-0-0

 10 ..................................................................... نکاح عقد غهیص گانه سه طیشرا 2-0-2

  (عقود ریسا با نکاح عقد سهیمقا):سوم فصل

 11 .......................................................................... (قبول و جابیا) یلفظ انشاء 0-0

 11 ................................................................................ قبول و جابیا طیشرا 0-0-0

 16 ............................................................................................ جابیا .0-0-0-0

 16 .............................................................. مذاكره به دعوت و جابیا تفاوت .0-0-0-2

 16 .................................................................................... جابیا طیشرا .0-0-0-0

 10 ............................................................................ جابیا بودن آور الزام .0-0-0-0

 12 ............................................................................. :دهنده جابیا تیاهل .0-0-0-1

 12 .............................................................................. جابیا اعتبار مدت .0-0-0-6

 10 ...................................................................................... جابیا زوال .0-0-0-0

 10 .............................................................................................. قبول .0-0-0-2

 61 .................................................................... قبول و جابیا اعالم ي نحوه .0-0-0-0

 61 ........................................................................... قبول و جابیا یتوال .0-0-0-01

 60 .............................................................................. قبول و جابیا مطابقت 0-0-2

 60 ............................................................ واحد شخص توسط قبول و جابیا .0-0-2-0

 62 ........................................................................ نکاح عقد در قبول و جابیا 0-0-0

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 60 .......................... [قبول و جابیا بودن یدرپ یپ] نکاح عقد در قبول و جابیا یتوال .0-0-0-0

 60 ............................................ سنت اهل و عهیش ازنظر عقد صیغه فقهی بررسی  .0-0-0-2

 60 ..................................................................... عقد در صیغه اجراي ضرورت  0-0-0

 61 .................................................... ازدواج عقد در خاص صیغه لزوم عدم یا لزوم 0-0-1

 61 .................................................... چهارگانه مذاهب فقه در ازدواج عقد در اشهاد 0-0-6

 61 .............................................................................. حنفی فقه در اشهاد  .0-0-6-0

 60 .................................................................. حنبلی و شافعی فقه در اشهاد  .0-0-6-2

 60 ............................................................................. مالکی فقه در اشهاد  .0-0-6-0

 62 ....................................... امامی وفقیهان مفسران نگاه از ازدواج عقد در شهادت  .0-0-6-0

 01 ....................................................... رانیا موضوعه حقوق در شهود شهادت .0-0-6-1

 00 ................................................... نکاح عقد با آن انحالل سهیمقا و عقود در بطالن 0-2

 00 .......................................................................................... بطالن یمعان 0-2-0

 02 ............................................................................ باطل با فاسد عقد تفاوت 0-2-2

 00 ......................................................................................... صحت يمعنا 0-2-0

 00 .......................................................................................... نکاح انحالل 0-2-0

 00 ............................................................................... قاعده در بطالن يمعنا 0-2-1

 01 .............................................................................. عقد بطالن یفقه یمبان 0-2-6

 01 ................................................................................ طاقی ال ما فیتکل .0-2-6-0

 06 .......................................................................... غرر لزوم و تیمال عدم .0-2-6-2

 06 .............................................................................. نیضینق ارتفاع لزوم .0-2-6-0

 00 ......................................................................................... :نکاح انحالل 0-2-0

 21 .......................................................................... طالق و نکاح فسخ تفاوت 0-2-2

 20 ........................................................................................... طالق اركان 0-2-0

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 22 ................................................................................ دهنده طالق طیشرا 0-2-01

 22 .......................................................................................... طالق انواع 0-2-00

 22 ................................................................................... یرجع طالق  .0-2-00-0

 20 ...................................................................................... بائن طالق  .0-2-00-2

 20 ............................................................................... فسخ يمبنا و فیتعر 0-2-02

 20 ................................................................................. انفساخ فیتعر .0-2-02-0

 20 ............................................................................... نکاح فسخ يمبنا .0-2-02-2

 26 ................................................................................................. نیمتعاقد 0-0

 26 ................................................................................................ :كفائت 0-0-0

 20 ...................................................................................... يلغو يمعنا .0-0-0-0

 22 .................................................................................یاصطالح يمعنا .0-0-0-2

 22 ................................................................................... كفائت یمعان انواع 0-0-2

 22 .......................................................................... قصاص باب در كفائت .0-0-2-0

 20 .......................................................... (صحت شرط) نکاح باب در كفائت  .0-0-2-2

 00 .............................................. (مناسب زوج مشخصات) نکاح باب در كفائت  .0-0-2-0

 02 .......................................................................................................... : جهینت

 00 ................................................................................................ :تیاهل 0-0-0

 00 .............................................................................................. :بلوغ .0-0-0-0

 011 ................................................................................ نیمحجور معامالت 0-0-0

 011 ................................................................................ :نیمحجور انواع .0-0-0-0

 010 ....................................صغیره و نابالغ دختران با نکاح به مربوط آیات فقهی بررسی 0-0-1

 001 ...................................... نابالغ دختران نکاح مورد در طالق سوره 0 آیه بررسی .0-0-1-0

 000 ...................................... نابالغ دختران نکاح مورد در نور سوره 02 آیه بررسی  .0-0-1-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 002 ..................................................................................... نکاح در تیوال 0-0-6

 000 .................................................................. 0100 ماده حکم یفقه يمبنا  .0-0-6-0

 006 ............................................... تیوال در کیتشر هینظر از یمدن قانون تیتبع .0-0-6-2

 006 ............................................. رموجهیغ ممانعت صورت در یول اجازه سقوط  .0-0-6-0

 000 ................................................ یول ممانعت صورت در دختر ازدواج بیترت  .0-0-6-0

 002 ........................... او به یدسترس عدم ای تیمحجور صورت در یول اجازه سقوط  .0-0-6-1

 002 ................................................... یول اذن بدون دختر نکاح ياجرا ضمانت  .0-0-6-6

 000 ................................................................................................. نیعوض 0-0

 000 ............................................................................... نکاح عقد در نیعوض 0-0-0

 021 .................................................................................................. نفقه 0-0-2

 021 .................................................................................... يلغو فیتعر .0-0-2-0

 021 .............................................................................. یاصطالح فیتعر .0-0-2-2

 020 .................................................................................. یحقوق فیتعر .0-0-2-0

 022 ....................................................................................... نفقه اقسام .0-0-2-0

 020 .......................................................................... اتیروا دگاهید از نفقه .0-0-2-1

 020 ................................................................................ فقه در نفقه یمبان .0-0-2-6

 021 ................................................................................ منقطع نکاح نفقه .0-0-2-0

 026 ................................................................................ نفقه نییتع مالک .0-0-2-2

 026 ................................................................................................ :هیمهر 0-0-0

 026 ...................................................................... قرآن ازنظرمفسرین هیمهر .0-0-0-0

 000 ............................................................  زن براى اجتماعى پشتوانه یک مهر .0-0-0-2

 002 ............................................................................. مهر وجوب فلسفه  .0-0-0-0

 000 ................................................................................... هیمهر ییچرا  .0-0-0-0

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ز 
 

 000 ........................................................................... هیمهر نییتع ي فلسفه  .0-0-0-1

 000 ............................................... دارد؟ مهریه با نسبتی چه اجورهن و صدقاتهن .0-0-0-6

 000 ................................................................................ :یخصوص يقراردادها 0-1

 000 .............................................................................................. :فیتعر 0-1-0

 000 ........................................................ نکاح احکام به ناظر شروط :نخست گفتار 0-1-2

 000 ................................................................. :نکاح انعقاد به مربوط شروط  .0-1-2-0

 000 .................................................................... نکاح آثار به مربوط شروط  .0-1-2-2

 011 ................................................................... نکاح عقد يمقتضا خالف شرط 0-1-0

 010 ................................................................ نکاح انحالل به مربوط شروط  .0-1-0-0

 011 ........................................................................... :مهر به مربوط شروط .0-1-0-2

 016 ............................................................................ :مهر در صفت شرط .0-1-0-0

 010 .......................................................... یخارج امور به ناظر شروط _دوم گفتار 0-1-0
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 چکیده:

بررسی فقهی و حقوقی وضع ويژه نکاح و "رساله حاضر به 

گرچه عمده منابع اين جستار فقه  . اختصاص دارد "آثار آن

امامیه بوده است ولی فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت را 

ازنظر دور نداشته، مهچنین ازنظريات حقوقدانان معاصر 

در اين رساله سعی شده نگاهی نو به  است.نیز هبره جسته 

ماهیت عقد نکاح افکنده شود تا در پرتو آن وجوه متايزش 

شده و زمینه برای طرح سؤاالت و  با ساير عقود روشن

 پیشنهاداتی فراهم شود.

عقد نکاح، ازمجله مباحثی است که به حلاظ امهّیت هناد 

تری  خانواده نسبت به ساير عقود، از ظرافت بیش

طلبد. در مسیر  تبع دّقتی افزون می برخوردار است و به

نبايد تنها بر مهین « عقد معّین»ی اين  شناسايی جوهره

وضوح از بیانات اهلی در مورد  که به جنبه تکیه کرد. چنان

و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در ديدگاه حقوق 

بعدی  طور تک شارع مقّدس و با توّجه به آيات قرآن به

« آثار»ی زناشويی در کنار  موردنظر نبوده است. رابطه

عقد. هرچند بانفوذ « ذات»نکاح است و نه مقّدم بر آن و 

طور مطلق تابع قواعد  ها که نکاح را به برخی انديشه

دانند و بدين حلاظ مقتضای آن را با  ود میعمومی ساير عق

سنجند؛ اّما بايد دانست که ويژگی  مهان معیارها می

ازدواج مانع از چنین ناصواب انديشیدن است. عالوه بر 

شود که از  به داليل متعدد اثبات می پژوهشکه در اين  آن

هناد  مهان ابتدا منظور از اين عقد، بنیان هنادن يک

وری  رفًا برقراری چارچوبی برای هبرهاجتماعی است نه ص

ها پیرامون  جنسی. امروزه نیز با توّجه به تغییر ديدگاه

توان ازدواج را يک قالب  انسان و کرامات ذاتی او، منی

ساده برای آسودگی تن دانست. بیان اين نکات از امهّیت 

کاهد؛ اّما آن را مرکز  روابط زناشويی به معنای خاص منی

ی طرفین مبنی بر حذف آن  نداده و ارادهثقل نیز قرار 

در هنايت عقد نکاح  .خبشد در قالب شرط را مشروعّیت می

براساس نظر شهید اول جزء عبادات حمسوب می شود و نه 

معامالت برمهین اساس عوض و معوض در نکاح رکن نیست بلکه 
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طرفین عقد رکن اند چنانچه مهريه يا عوض عقد نکاح 

 ن عقد نکاح خنواهد شد.باطل باشد موجب بطال

 

 كلید واژه ها: نکاح، عقد، فقه، حقوق، وضعیت عقد نکاح. 
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 مقدمه:

 )20)نحل  « .…ءٍ  وَ نَزَلّْنا عَلَيْکَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِ شَيْ » 

 که یدرحال تو قرآن نازل کردمي، ))اي رسول خدا مهانا بر 

 است(( زیچ مهه کننده انیب

 نيد دراساسي تشريع  مصدر وقرآن اولني پايه فقه اسالمي 

بر  جيتدر به سال 32 طياين کتاب عزيز در  ،استمبني اسالم 

 قانون و نازل شد -صلي اهلل واله و سلم-پیامرب اکرم

 مدني، نیقوان واساسي است که شامل متام دستورات ديين 

 .باشد یمی و...نظام و جزائي

روابط زن و مرد است كه  خنستني وظیفه قوانني اسالمي تنظیم

 نيتر یانسان درواقعو  باشد یمی مناسب استوار ها هيپابر 

آن را  توان یممهان ازدواج است و  عامل تنظیم اين روابط

شیوه احتاد براي هببود پیشرفت آينده تعريف  نيتر ستهيشا

 كرد.

و  شيآسا وخانواده امنیت  لیتشک وبر اساس ازدواج 

خواست بشر است عینیت خود را پیدا  نيتر مهمآرامش كه 

 .کند یم

 :ديفرما یمخداوند كرمي 

ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ   ةً نِ ََ فيوَ ّمِنْ آياتِهِ أَ َْ خَلَقَ لَكُمْ ّمِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُّنُوا نِلَيْها وَ جَعَلَ بَيّْنَكُمْ ّمَوَّدَةً وَ رَحْمَ» 

 (32 )سوره روم آيه«. يَتَفَكَرُو ََ

و از مجله نشانه هاى او اين است که براى مشا از جنس 

خودتان مهسراىن آفريد تا در کنارشان آرامش يابید و 

میان مشا الفت و رمحت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم 
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خبشد. به يقین در آنچه ياد شد، براى مردمى که مى 

انديشند نشانه هايى است بر اين که تدبیر امور انسان 

نِذَا : »ديفرما یماكرم  غمربیپ و .در اختیار خداوند است ها

هركس ازدواج كند نصف «  تَزَوَجَ الرَجُلُ أَحْرَزَ نِصْفَ ّدِيّنِهِ فَلْيَتَقِ اللَهَ فِي الّنِصْفِ الْآخَر

دين خود را به دست آورده است پس پرهیزكاري كند در 

مبني اسالم  نيیآ وقرآن  ازنظرنصف ديگر آن. لذا ازدواج 

فراوان است و اسالم براي ازدواج  تیامه وداراي قدر 

ی قرارداده است. تا اينکه آسان وشرايط بسیار سهل 

 وی مهمي که مهچون نیاز به آب  زهيغر وانسان اين میل 

است، برطرف  شده گذاشتهدر هناد انسان به وديعه  غذا

-صورت عدم ارضاء منطقي، ممکن است بیش در رايز ؛سازد

ی خود اجياد اخرو وسرنوشت دنیوي  در راترين احنرافات 

 نيپرمثرتر و نيتر فعالکند وبه ويژه دردوران جواني، 

که  میدان یمرا به تباهي بکشاند. وما  اش یزندگدوران 

ی برخورد با اين میل  حنوه در رای خاصي  دهياهرمکتيب 

 ماني،ی مثل بودا، ا عده نريومند، فرا روي بشر هناده است،

با توجه به اينکه استداللشان اين بود که میل  گاندي،

بسیاري از مفاسد  باعث ومیل پلیدي است  اصواًلجنسي 

ی نابود کل بهاند آن را شود، خواستهوجنايت ها مي

که ارضاء آن  اند گفتهی ديگر مثل فرويد، برخ و ؛سازند

اما  ؛تا حدسريي، تنها راه جلوگريي از طغیان آن است

 وکه دين اعتدال  اسالم نظرکه اشاره گرديد  طور نمها

با فطرت انسان است اين است که عالوه براين که  منطبق

ی انسان سرکوب فطر واز امیال غريزي  کي چیهنبايد 

داد میلي از امیال  مباند، نبايد اجازه پاسخ یبشودويا 

ی در يک میل رو ادهيزالزم رشد کند زيرا  ازحد شیبانسان 

شود امیال فطري و غريزي ديگر رشد نکند و انسان  سبب مي

کند زيرا هم سرکوب  را از رسیدن به کمال اليق حمروم مي

 ازنظرامیال غريزي گناه است و هم جتاوز از حد الزم و 

اسالم و قرآن ازدواج براي کسي که نیاز به آن دارد، 

تد واجب است و اف اگر ازدواج نکند به حرام مي که یطور به

مهچنني يکي از قوانني درخشان اسالم از ديدگاه مذهب شیعه 

اين است که يگانه راه ارضاء کننده میل جنسي را 
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داند و معتقد است نکاح و  ی مينيمهسرگزازدواج و 

يی يک سنت فطري است و از ديدگاه ايشان ازدواج زناشو

 -3ازدواج دائم  -2 تواند صورت بگريد: به دو حنو مي

 ازدواج موقت

کنند که تا  توافق مي باهمدر ازدواج دائم زن و مرد 

پايان عمر خود، مهسر هم باشند. ازدواج دائم يک ازدواج 

خورد  فراگري و گسرتده است که در سرتاسر جهان به چشم مي

و نظر اسالم، در اين زمینه نظر امضائي است. در ازدواج 

تا مدت معني مهسر کنند که  توافق مي باهمموقت، زن و مرد 

توانند مدت را متديد و يا  هم باشند و در صورت توافق مي

ی و خوشي از هم خوب بهبه ازدواج دائم تبديل کنند و يا 

است: برخي  نظر اختالفجدا شوند و در مورد ازدواج موقت 

معتقدند ازدواج موقت از اختصاصات اسالم است که توسط 

مهچون ازدواج دائم است و برخي آن را  شده سیتأسشارع 

رسد. نظري  دانند که اين نظر صحیح به نظر مني امضائي مي

تعدد زوجات که پیش از اسالم رايج بوده و اسالم را حمدود 

به حدي و مشروط به شرطي کرده است. کما اينکه توصیه 

 ديیمنا پرداخت رافرموده در ازدواج موقت مهر زنان 

زمینه  نباشد،م برای مهگان میسر ئازدواج دا که یهنگام.

، ازدواج رود یمفحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی 

موقت راهکاری مناسب برای حل مشکالت جنسی جوانان و 

پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است. مذاهب اسالمی به 

استناد قرآن کريم، سنت نبوی)ص( و اقوال صحابه و 

ر عصر پیامرب )ص( تابعین در مشروعیت اين ازدواج د

اند و تنها آنچه حمل اختالف است استمرار يا  ترديد نکرده

بنابراين بررسی احکام نکاح، نسخ اين حکم اهلی است؛ 

سند دستیابی  نيتر مهمقرآن،  که آجناز وا ابدي یمضرورت 

تا  شود یمتالش  نامه انيپا نيا دربه احکام اهلی است، 

 و ؛ستخراج گردداحکام فقهی نکاح از آيات قرآن، ا

سنت در برداشت از آيات با رجوع به  اهل وشیعه  اختالف

 بازشناسیم. نظر اختالف وتفاسیر موارد اّتفاق 
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 طرح تحقیق 1-1

 بیان مسئله: 5-5-5

عاطفی است که به زن و -حقوقی ای رابطهنکاح عبارت از 

که  دهد میمرد امکان زندگی در کنار يکديگر و متتع جنسی 

، گرچه قانون شود میشامل هردو قسم دائم و منقطع آن 

و مناسب ديده  کاربرده بهاين عنوان را برای نکاح دائم 

 است.

و پايدارترين روش تشكیل  ترين رمسی عنوان بهنكاح 

منبعث از شرع مقدس  که  ناخانواده در قوانني مدني اير

است. چه  ای ويژهاسالم است، از گذشته داراي وضعیت 

تشكیل يا انعقاد، روند ادامه و يا احنالل  درروشاينكه 

 .شود میبا ساير عقود ديده  هايی تفاوتآن 

مثال تأثري اذن ويل پیش از نكاح دخرت بالغه ي  طور به

عدم آن پس از اجنام نكاح از  اي اجازهرشیده  و نیز 

دخرت و مرد در فضويل بودن، نفوذ و عدم آن  ی ناحیه

اساسي با ساير عقود وجود دارد و مهچنني در  های تفاوت

خود اين عمل حقوقي در میان فقها و حقوقدانان  ی حیطه

 وجود دارد. نظر اختالف

و اينكه آيا اساسًا نكاح عقد بوده و تابع قواعد عمومي 

چرا براي انعقاد حمتاج  اين صورتقراردادهاست؟ در 

ی نظیر کفالت و رضايت ثالث )ويل( است و آيا با عقود

 ضمان از حیث آثار و شرايط قابل قیاس است؟

به حبث جايگاه معاطات  توان مینیز در روند تشكیل نكاح 

 ی پشتوانهاز  باره دراينساير عقود كه  مهانند آندر 
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 ای عده که  سان آناشاره كرد  مندند هبرهمواد قانوني نیز 

از فقها نكاح معاطاتي را باطل دانسته و برخي ديگر آن 

و نكاح را از مشول عقود تشريفاتي  دانند میرا جايز 

 .اند کردهخارج 

منوال بر سر جايگاه مهريه در نكاح، معاوضي  بر مهین

 حقوجود يا عدم وجود  طور مهینبودن يا نبودن اين عمل و 

كني زن آراء مرد در قبال عدم مت ی ناحیهحبس مهر از  و

 .گردد میمتضادي مشاهده 

در روند احنالل و برهم زدن يا از هم گسسنت نكاح و طرق 

د توان میفسخ نكاح كه  ی مقوله ازمجلهخمتلفي  های حبثآن 

ناظر به ختلف از وصف بكارت با تأثر از فرايندي كه ممكن 

است منجر به ترمیم آن شده باشد و با پديد آمدن 

يا العالج كه از باب عسر و حرج  لعالجا صعب های بیماری

 است. شده مطرحد در اين زمینه تأثريگذار باشد، توان می

 اهمیت و ضرورت  5-5-8

انساني و  ی جامعهاساسًا دين در مقام ساماندهي روابط 

هناد تشكیل اجتماع است. اين  ترين بنیادیخانواده كه 

ساماندهي از طريق خط كش گذاري توسط اصول و مواد 

. با دور شدن جامعه از جايگاه افتد میقانوني اتفاق 

فامیلي  های سفیدی ريششدن  امهیت کمو يا  مداری اخالقخبشش و 

و حملي در جهت رفع منازعات و نیز آگاهي افراد از حقوق 

بر امهیت جايگاه  روز روزبه ،ها آنخود و پافشاري بر 

 . شود میحقوقي آن افزوده  های حبثقانون و 

آمد، نكاح در میان ساير  ازاين پیشكه  گونه مهان

آن برخوردار است  ای ويژهقراردادها و عقود از وضعیت 

حيت برخي در عقد بودن آن ترديد كرده و حالت  چنانکه

 .اند شدهرا براي آن متصور  ای ويژهقراردادي 

مربوط به آن حتقیقات  بررسی قابلپريامون نكاح و موارد 

فقه و حقوق صورت گرفته كه ناظر به  ازنظر گاهفراواني 

به آنچه  با توجه، اما اند زوجین مابین فیروابط خمتلف 

در  ايجادشدهآن حقوقي  تبع بهحتوالت اجتماعي و  ی درباره

گفت براي  توان میروابط خانوادگي و اجتماعي افراد، 

بسیاري از سؤاالت اين حوزه هنوز پاسخ متقن و قاطعي 

در  تر روشننكاح آنگاه  ی ويژهذكر نگرديده است. وضعیت 
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نظر خواهد آمد كه به حقوق فرزندان حاصل از آن نیز 

ناخواسته  طور بهگوشه چشمي داشته باشیم چراكه فرزندان 

از يا با عواقب عمل والدين مواجه خواهند شد. مثاًل جو

ويل  ی اجازهعدم جواز نكاح معاطاتي و يا جايگاه اذن و 

اثر هويت و جايگاه اجتماعي و مايل  منشأرشیده  ی باکره

فرزندان حاصل از نكاح صورت پذيرفته خواهد بود. با 

مذكور از حیث حمتوا جديد و روبه  ی نامه پاياناين وصف 

 رشد و از حیث عنوان نیز جديد است.

 حقیقاهداف ت 5-5-9

هدف اصلی: تبیین جايگاه و وضعیت ويژه نکاح در حقوق 

 ايران و فقه امامیه. ی موضوعه

هدف فرعی: بیان اختالفات و تشريح مباحث موجود پیرامون 

 نکاح در میان فقها و قوانین موضوعه.

 :سؤاالت 5-5-4

 سؤال اصلی:

ايران و فقه امامیه دارای  ی موضوعهآيا نکاح در حقوق 

 وضعیت ويژه و خاصی نسبت به ساير عقود است؟

 سؤال فرعی:

رشیده متوقف بر اذن و  ی باکرهآيا نکاح دخرت  .2

 ولی است؟ ی اجازه

 نکاح معاطاتی در قانون و فقه چه وضعیتی دارد؟ .3

آيا نکاح عقدی معاوضی است و جايگاه حق حبس در آن  .2

 چگونه است؟

از قواعد فقهی در برخی موارد قانونًا  توان میآيا  .4

 از فسخ نکاح جلوگیری کرد؟

 فرضیات: 5-5-1

 اصلی:  ی فرضیه

نکاح دارای قواعد خاصی در تشريفات انعقاد و اذن و 

 نفوذ و حق حبس و برخی موارد است. ی اجازه

 فرعی: ی فرضیه
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مشهور وجود دارد لکن به نظر  ی نظريهسه  باره دراين .2

نظر غالب بر تشريک اذن و اجازه میان ولی و دخرت  رسد می

 است. گرفته تعلق

نظر مشهور ناظر بر بطالن نکاح معاطاتی است هرچند  .3

برخی از فقها قائل به صحت اين نوع نکاح  رسد میبه نظر 

 هستند.

نظر مشهور بر اين است که نکاح عقدی  رسد میبه نظر  .2

در قبال  حق حبس به زوجه باره دراينمعاوضی نیست و 

هرچند  گیرد منیزوج به او تعلق  ی ناحیهپرداخت مهر از 

 نظر خمالف پیرامون آن وجود دارد. 

بتوان با استفاده از برخی قواعد  رسد میبه نظر  .4

از فسخ نکاح  یفّناورفقهی در بعضی موارد با پیشرفت 

نیز با استفاده از برخی  سو آنجلوگیری کرده و از 

 .به فسخ کردقواعد نظیر الضرر حکم 

 روش تحقیق: 5-5-0

 حتلیلی و توصیفی

معرفت بشري را  مكتوب دانش و كتاب گنجینه که جهت ازآن

جمموعه  و كتاخبانه خمزن ارزمشند و متمركزي از دهد یمتشكیل 

 ، معلومات و، دانشجتارب تواند می لذا معارف بشري است

در  شده اجنامعلمي  یها کاوشحاصل  كه را بشرهاي نوع  آگاهي

را در معرض استفاده جويندگان و  است طول تاريخ

نیز با تالش  ها آنقرار دهد تا  دانش وعلم  پويندگان

حتلیلی  روش لذا .حتقیقاتي خود برغناي اين خمزن بیفزايند

قرار  مورداستفادهدر بیشرت حتقیقات علمي  و توصیفی

موضوع حتقیق از حیث روش،  ها آناز  یبعض درو  ردیگ یم

است و از آغاز تا انتها متكي بر  یا کتاخبانه تًایماه

كه  در حتقیقاتي یحت و ؛است یا کتاخبانهحتقیق  یها افتهي

ندارند نیز حمققان ناگزير از  یا کتاخبانهماهیت  ًاظاهر

 .حتقیق خود هستند كتاخبانه اي در-اسنادیكاربرد روش 

 پیشینه تحقیق: 5-5-7

 کتب:

دکرت سید حسین صفايی و دکرت اسداله امامی در کتاب 

"خمتصر حقوق خانواده" طی سه باب به بررسی ابعاد خمتلف 
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. باب خنست با عنوان ازدواج اند پرداختهحقوق خانواده 

است. فصل اول شامل مباحثی از قبیل  چهارفصلشامل 

خواستگاری و نامزدی، شرايط ازدواج از حیث زوجین و 

آن است. احنالل  آثارولی، موانع ازدواج و  ی اجازهاذن و 

باب دوم از اين کتاب است که شامل دو  عنوان بهازدواج 

. پردازد میفصل است. اين دو فصل به مبحث فسخ و طالق 

باب سوم به قرابت و نسب پرداخته که شامل دو فصل با 

که از نام کتاب  گونه انمه  نامهین نام است. نويسندگ

پرداخته و به حتلیل  باره دراينسی خمتصری پیداست به برر

 .اند گماشتهمواد قانونی حول حقوق خانواده مهت 

کتاب "بررسی فقهی حقوق خانواده" عنوان کتابی است که 

 2211تا  2324دکرت سید مصطفی حمقق داماد در بررسی مواد 

قانون مدنی پیرامون نکاح و احنالل آن نوشته است. 

حوزوی ايشان،  ی صبغهبه  با توجهد رويکرد دکرت حمقق داما

فقهی است. کتاب در دو باب نکاح و احنالل نکاح در فصول 

خمتلف براساس توالی مواد قانونی مذکور نگاشته شده 

است. دکرت حمقق مهچنین در انتهای کتاب به بررسی تطبیقی 

ايقاع طالق از منظر مذاهب خمتلف اسالمی، قوانین موضوعه 

، حقوق کشورهای اروپايی و آمريکايی در کشورهای اسالمی

و حقوق کشورهای سوسیالیستی پرداخته است. خبش ضمائم 

نیز طی پنج مورد به برخی موارد که از منظر نويسنده 

 .شود میمهم بوده است، مربوط 

 : نامه پايان

كارشناسي ارشد خود با  نامه پايانخامن مرضیه عابدي در 

آن با ساير عقود" كه  های تفاوتعنوان "ماهیت نكاح و 

قريب به مهه سیزده سال قبل از آن دفاع كرده است، به 

آن با ديگر عقود  های تفاوتبررسي ماهیت عقد نكاح و 

پرداخته و در نگارش آن عالوه بر منابع فقه امامیه از 

 نامه پايانمنابع ساير مذاهب نیز هبره جسته است. اين 

ش هاي تفاوتنكاح و عام و  طور بهدر دو خبش كلیات عقود 

 با ساير عقود پرداخته است.

با عنوان "حتوالت حقوق خانواده در احنالل )فسخ  نامه پايان

و طالق( پس از پیروزی انقالب اسالمی" به بررسی برخی 

قانون مدنی و  2211تا  2233مواد قانونی نظیر مواد 
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. پردازد می 2241نیز قانون محايت خانواده مصوب سال 

ا بررسی سیر تاريخی تغییر و حتوالت صورت نويسنده ب

گرفته بر اين قوانین و نسخ و احیاء برخی از مواد، به 

الل، فسخ حنا بعدازتشريفات و موجبات طالق، احکام مالی 

 گیرد میو در پايان نتیجه  پردازد مینکاح و موجبات آن 

پس از تغییر و حتول  قرارگرفتهکه قوانین مورد بررسی 

 .اند شده وضعدوباره به حال سابق اعاده 

 مقاالت:

با عنوان  ای مقالهدكرت فائزه عظیم زاده اردبیلي در 

اذن و  ی مسئلهاذن ويل در نكاح دوشیزه"  ی گسرته"آثار و 

مهم و مطرح در  ای مسئلهويل در نكاح دوشیزه را  ی اجازه

ني خمتلف واژگان جامعه دانسته است. وي به بررسي معا

واليت و ويل پرداخته و معاني خمتلفي را براي آن ذكر 

اذن  طاشرتا خصوص دركرده است. سپس به بیان اقوال خمتلف 

ويل يا دخرت در نكاح دوشیزه پرداخته و سه  ی اجازهيا 

استقالل دخرت در امر نكاح و عدم -قول را برمشرده: اول

تشريك در واليت بني دخرت و -ويل؛ دوم ی اجازهاشرتاط اذن يا 

استمرار واليت ويل بر دخرت در امر نكاح. سپس  -ويل؛ سوم

به دو قول ابتدايي را تشريح كرده و درهنايت نتیجه 

كه نظر شرع با عرف كه قائل به واليت تام براي  ردیگ یم

دخرت نابالغ يا بالغ است، خمالف بوده و واليت پدر را 

 ی نظريه گذار قانون. اما داند یمح تنها ناظر به نكا

بدون  توانند منی کدام هیچتشريك را برگزيده كه در آن 

 در خصوصرضايت ديگري نكاح را منعقد سازند. مهچنني 

پدر آن را بر مبناي نظر غالب فقها الزم  ی اجازه

صحت عقد  ی مايهندانسته است هرچند قانون آن را 

 .داند می

 ای است مقالهنكاح معاطاتي و تفاوت آن با زنا" عنوان ”

حترير درآورده. وي نكاح  ی رشتهكه مهدي سلیمي به 

كه نكاح معاطاتي با  کند میتعريف  چنین اينمعاطاتي را 

فعلي كه عرفًا داللت بر  ی واسطه بهقصد انشاء زوجیت شرعي 

زنا مقاربت بدون  که درحالینكاح كند، انشاء عقد شود، 

 بااينکه دارد میقصد انشاء زوجیت شرعي است. وي بیان 

مشهور فقیهان قائل به طريقیت لفظ هستند، نكاح 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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معاطاتي را به دلیل امجاع و احتیاط باطل دانسته و 

. نويسنده درهنايت اند کردهگاهي آن را با زنا برابر 

اما نكاح معاطاتي را مشروع برمشرده و آن را مشمول 

 دانسته است.صحت نكاح  ی ادله

"بررسي ماهیت حق حبس در نكاح و چگونگي  ی مقالهدر 

دكرت حممود قیم زاده، ابتدا به  ی نوشتهاستیفاي آن" 

و سپس به ماهیت  شده پرداختهمفهوم حق و چیسيت و انواع 

ق.م. تبیني  2301حق حبس اشاره گشته و ضمن واكاوي ماده 

ست گرچه از حقوق عیين ا ی ازمجلهشده كه حق حبس در نكاح 

كه عمومًا حق حبس  شده بیانمنظر فقهي خمالفیين دارد و 

و آن مقتضاي معاوضي  شده شناختهبراي مردم به رمسیت 

اعمال حق  در صورت حل راهبودن عقد دانسته شده. مهچنني 

 زوجني بیان گشته است. ی ناحیهحبس از 

خود با عنوان "حتلیلي  ی مقالهدر  ها چاوشیدكرت حممدرضا 

فسخ نكاح" به بیان معضالت عصر كنوني و  های روش بر

جديد و نیز امكان مداواي برخي از امراض كه  های بیماری

 باره دراينپرداخته و  باشند میسبب پیدايش حق فسخ نكاح 

از قواعد الضرر و غرور و خیار تدلیس و ختلف وصف و 

و نقايص كه موجب فسخ  ها بیماریامكان هببودي در بعضي 

هبره جسته تا به امكان ممنوعیت فسخ عقد  شوند مینكاح 

 نكاح دست يابد.

 ساختار تحقیق: 5-5-2

پژوهش حاضر را که شامل سه فصل است و هر فصل حاوی 

تعدادی مبحث و هر مبحث شامل تعدادی گفتار و هر گفتار 

 شامل تعدادی بند است پی میگیريم.

رفا به فصل خنست حتقیق با عنوان کلیات و مفهوم شناسی ص

 . باشد میدايره مفهومات مرتبط با مبحث نکاح 

نکاح به بررسی  های ويژگیفصل دوم حتت عنوان ماهیت و 

خاص عقد نکاح به  های ويژگیماهیت نکاح و هويت آن و 

 است. شده پرداختهبررسی 

عقد نکاح و تفاوت آن با ساير عقود فصل سوم حتت عنوان 

ير عقود به بررسی تفاوت های عقد نکاح با سا

 است. شده پرداخته
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 مفهوم شناسی واژگان کلیدی: 1-2

 عقد 5-8-5

 عقد در لغت: .5-8-5-5

گشودن و باز کردن؛ گره بسنت، استوار و حمکم گردانیدن، 

که  یا گونه بهمجع بین اطراف چیزی، بسنت چیزی به ديگری 

جدا شدن يکی از ديگری سخت باشد، مثل گره زدن ريسمان 

راغب اصفهانی، مفردات ( و نخ به نخ و ريسمان ديگر،

وزارت اوقاف و ( ربط و ضمان و عهد )۶1۵الفاظ قرآن، ص 

 ، گردنبند2۹0، ص 2شئون اسالمیه، املوسوعه الفقهیه، ج 

و  ، به عمل بسنت)221۹، 2۶۶ حسین مروج، اصطالحات فقهی، ص

حمکم کردن، گره زدن، قطعی کردن و پیمان بسنت آمده 

 )2204، 233، ص 22دائره املعارف تشیع، ج (است.

 الح شرع:طعقد در اص .5-8-5-8

بسنت  پیمان و قرارداد معنای ، بهشرع در زباند عق

، 2مفردات الفاظ قرآن، جو  فرهنگ معارف اسالمی) .باشد می

يا ايُِهَا الَِذينَ اّمَّنُوا اوْفُوا »با مجله  قرآن کريم و («.عقد»واژه ،2۴2ص

کرده  واجب را و انسانی صحیح های عمل به پیمان» «بِالْعُقُوّدِ

  (.1مائده/آيه ) .«است

 عقد: فقهی تعریف .5-8-5-9

عقد در اصطالح فقهی به معانی: دو انشاء متالزم، 

( و معقود )استوار و یبردار فرمانابتدايی، مطاوعی )

حمکم( است که يکی از آن دو با ديگری در طرف اعتبار 

، بلکه برخالف برخی از شود منیمتام و مؤثر واقع  يیتنها به

عقود ديگر، احتیاج به انشاء ايجاب و قبول از هر دو 

( .211الفقه، ص  مصطلحاتمشکینی،  اهلل تيآ. )طرف دارد

 .و قبول آن از طرف ديگر است طرف کيازايجاب امری 

 :باشد یمپس آن شامل سه امر ذيل 

کشاف اصطالحات ) ارتباط خمصوص( ج .قبول (ب .ايجاب (الف 

چنانکه در تعريفات  گريد عبارت بهو  (۹۶2، ص3الفنون، ج
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/15362/1/341/%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84
http://lib.eshia.ir/15362/1/341/%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF#foot4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF#foot4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF#foot4


14 
 

جرجانی آمده است: عقد ربط دادن اجزاء تصرف )ايجاب و 

کشاف اصطالحات  ؛222تعريفات جرجانی، ص). قبول( است شرعًا

مجع عقد، عقود است که در قرآن جمید  (۹۶2، ص3الفنون، ج

و در تفسیر  «اوْفُوا بِالْعُقُوّدِيا ايُِهَا الَِذينَ اّمَّنُوا » :ديفرما یماست.  ذکرشده

: عقود مجع عقد به معنی معقود است و آن به اند گفتهآن 

. است«  أو كدالعهوّد »، گريد عبارت بهمعنی مشدد و حمکم و 

 (.2، آيه ۶مائده/سوره)

 حقوقی عقد و اقسام آن:تعریف  .5-8-5-4

از  قانون مدنی، عقد عبارت است 202بر اساس ماده 

اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر 

باشد مهچنین در  ها آن موردقبولتعهد بر امری کنند که 

خوانیم که عقود و معامالت به  قانون مدنی می 204ماده 

ماده ) .شوند و معلق تقسیم می منجرالزم، جايز، خیاری، 

 (مق. 204 و 202

 :عقد جایز الف(

عقد » :گويد میقانون مدنی در تعريف عقد جايز  201ماده 

 جايز آن است که هريک از طرفین بتواند هر وقتی خبواهد،

توانند هر زمان،  طرفین عقد جايز می« را فسخ کند. آن

 ،وکالت بدون هیچ سبب و تشريفاتی، آن را منحل سازند.

روند. طرفین  عقود جايز بشمار می ازمجلهو عاريه  عهيود

توانند آن را به عقدی الزم  تر موارد میعقد جايز در بیش

الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی  تبديل منوده و فی

قانون  11۹عقد مستقلی اسقاط منايند. ماده  موجب بهيا 

هر وقت خبواهد وکیل  تواند میموکل » :دارد میمدنی بیان 

اينکه وکالت وکیل يا عدم عزل در ضمن  مگر را عزل کند،

 صورت بهپس اگر عقد وکالت « عقد الزمی شرط شده باشد.

شرط ضمن عقد الزمی بیايد يا حق عزل وکیل از سوی موکل 

 صورت بهعقد  نيا يا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،

آيد. از مالک عقد وکالت در ساير عقود جايز  می الزم در

را از جايز به الزم  آن استفاده منوده، توان مینیز 

تبديل منايیم. نکته مهم آنکه عقد جايز به فوت، جنون 

يا سفه هر يک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن 
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http://lib.eshia.ir/40645/1/133/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://lib.eshia.ir/17001/1/106/%D8%A8%D9%90%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8F%D9%82%D9%8F%D9%88%D8%AF%D9%90
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بافوت موکل عقد وکالت منفسخ  نيبنابرا .شود میزايل 

مورث خود در عقد  مقام قائمتوانند  شده و ورثه موکل منی

عقد ممکن است نسبت به يکی از  ند.وکالت سابق تلقی گرد

مانند رهن  ديگر الزم باشد؛ طرف بهدو طرف جايز و نسبت 

.)ماده که نسبت به راهن الزم و نسبت به مرهتن جايز است

 قانون مدنی( 101

 :عقد الزم ب(

عقد الزم آن است که : »گويد میقانون مدنی  201ماده 

از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند  کي چیه

ای که در اثر عقد الزم  رابطه «مگر در موارد معینه.

 تواند منیاز طرفین عقد  کي چیهطوری است که  شود میپیدا 

بنابراين آنان  ؛بدون رضای طرف ديگر آن را برهم بزند

باشند مگر در  ملزم می شده حيتصربه اجنام آنچه در عقد 

ینه قانونی و آن در موردی است که در اثر يکی موارد مع

باشد که در اين صورت طرفی  شده دادهاز خیارات حق فسخ 

معامله را فسخ  تواند می است، شده دادهکه به او حق فسخ 

طرفین عقد در فسخ و برهم  که یدرصورتمهچنین است  منايد.

 عقود زدن آن توافق حاصل منايند که آن را اقاله گويند.

 باشند. عقود الزم می ازمجله مساقات ،مزارعه ،اجاره بیع،

کلیه عقود الزم هستند مگر آنکه قانون خالف آن را تصريح 

عقودی که بر طبق : »گويد میقانون مدنی  32۹منايد. ماده 

 ها آنمقام  باشد بین متعاملین و قائم شده واقعقانون 

يا  مگر اينکه به رضای طرفین اقاله و االتباع است، الزم

 «به علت قانونی فسخ شود.

 عقد منجز و معلق: ج(

عقد منجز آن است که »قانون مدنی:  20۹مطابق ماده 

و  انشاء، موقوف به امر ديگری نباشد برحسبتأثیر آن 

 حال نیدرعپس در عقد معلق، طرفین « اال معلق خواهد بود.

را آن  اثر دارند، منجز بیان می طور بهکه اراده خود را 

 م(ق. 20۹ماده ). کنند میموقوف به امر ديگری 
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 نکاح 5-8-8

 :نکاح لغوی معنای .5-8-8-5

شناسان معتقدند لغت نکاح در اصل به معنای مجعی از واژه

؛ 131، ص3ق: ج2431)ابن منظور، است « وطی و مجاع»

؛ (21۹، ص4: ج2211؛ طريحی، 422، ص2ق: ج2433جوهری، 

)جوهری، است  کاررفته بهعقد نکاح جمازًا اما به معنای 

نويسند: نکاح در اصل . برخی ديگر می(432، ص2ق: ج2433

جمازی در معنای مجاع به کار  طور بهبه معنای عقد است و 

رود، زيرا کلماتی که به مفهوم مجاع داللت دارند، می

. بعضی نیز (131ق: ص2434)راغب اصفهانی، کنايی هستند 

اند را در رديف معنای واژه نکاح ذکر کرده« ُبضع»معنای 

-. بعضی نیز احتمال داده(131، ص3ق: ج2431)ابن منظور، 

اند اين واژه مشرتک میان دو معنای وطی و عـقد باشد 

. مهین احتماالت در منابع فقهی (21۹، ص4: ج2211)طريحی،

نظر که . لذا اين (31ق: ص2421)انصاری، باشد نیز می

له حقیقی نکاح وطی است و رند موضوعلغويون امجاع دا

باشد استعمال آن در عقد نکاح جمازی است؛ صحیح منی

در ادبیات حقوقی فارسی،  .(121ق: ص2423)مدرسی يزدی، 

است  مورداستفادهمهدوش با نکاح  «ازدواج»واژه 

 (33ص ، 2 جکاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، )

امهیت تعريف نکاح در گشودن راه برای شناسايی حقیقت 

 نکاح است.

 :نکاح اصطالحی معنای .5-8-8-8

است که چندين  شده ارائهبرای نکاح مصطلح تعابیر زيادی 

 :شود میبیان  لیتفص بهآن در ذيل مورد 

شیخ ) داند یمنکاح را در شريعت اسالم عبارت از عقد 

نکاح را عقد تزّوج  (.303ص، 1ج طوسی، هتذيب االحکام، 

که در مواردی نیز به  کند یممیان زن و مرد معرفی 

ابن محزه، الوسیله ) رود یممعنای نزديکی )وطی( به کار 

نکاح فقیهی ديگر  (.30۹، ص ه ق 2430الی نیل الفضیله، 

را تعهد زن به زوجه فالن مرد بودن در عامل اعتبار معنا 

 ،2سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج ، موسوی جبنوردی) کند یم

در کاربرد فقهی، اعم از « تعهد»البته کلمه  (.243ص 
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« دفعی احلصول»و امور  کند یممعنای حقیقی آن را افاده 

مثل ملکیت و زوجیت و نیز آنچه را که متعهد بايد اجنام 

، مفهوم عقد در سید مهدیدادمرزی، ) شود میدهد شامل 

 (.11-1۹ص قانون مدنی، 

بر مبنای خالف مشهور خود در حقیقت انشا، نکاح را چنین 

اعتبار علقه زوجیت در ُصقع ذهن که با : »کند یمتعريف 

، سید ابوالقاسم، )خويی «است ابرازشدهمظهر خارجی 

 (.212ص ، 2مصباح الفقاهه، ج 

مشهور فقها، نکاح اصطالحی را به مهان معنای ظاهری آن، 

)چه در معنای سببی و چه  کنند میمعنا « عقد»يعنی 

هم  مثر یبمسببی(، نه وطی؛ اگرچه اصرار بر معنای اخیر، 

را « محل ناشی از نکاح» شرط، اگرچه مثال عنوان بهنیست. 

« محل ناشی از وطی»در نشر حرمت رضاعی به معنای 

بگیريم، چنانچه زوجه بدون وطی از شوهرش باردار شود، 

شبیری زجنانی، سید موسی، کتاب ) کندشیر او نشر حرمت منی

 (.۹4-۹2صالنکاح، 

فقیهی معاصر، متساوی النسبه مهسری را که مهان زوج بودن 

است و در قرآن کريم به زن و مرد هردو اطالق شده است، 

، نه ايجاد سلطه را کند یمسازنده حقیقت نکاح معرفی 

 .(۹4ص  ،2رازی، ناصر، کتاب النکاح، ج مکارم شی)

 :تعریف نکاح در حقوق موضوعه ایران .5-8-8-9

نکاح به  در قانون مدنی ما به اتکای بداهت، تعريفی از

ابتدا با ذکر تعريف مشهور  یا سندهينو. خورد یمنچشم 

بین زن و  دانند می یا رابطهنکاح را  که حقوقدان آنمیان 

مرد برای تشکیل خانواده، اين انتقاد ضمنی را بر آن 

وارد کرده است که شامل نکاح منقطع که يکی از اقسام 

. سپس نکاح را شود منینکاح در حقوق مدنی ايران است 

عقد بین زن  لهیوس بهعبارت از رابطه حقوقی دانسته که 

ر متتع جنسی از يکديگ توانند یمو  شود میو مرد حاصل 

بربند. آنگاه بدون نقد خاصی، نکاح را عبارت از عقدی 

که وضعیت حقوقی خمصوصی بین زوجین )رابطه  داند یم

، 4امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ) کند یمزوجیت( ايجاد 

که در عقد  کند یم تأکیدديگری با صراحت بیشرت  (.310ص 

 یا رابطهنکاح : »سدينو یمو  شود منیموقت، خانواده تشکیل 
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عقد، بین زن و مرد  لهیوس بهاست حقوقی و عاطفی که 

که با يکديگر زندگی  دهد یمحق  ها آنو به  شود میحاصل 

حمقق )« کنند و مظهر بارز اين رابطه، حق متتع جنسی است

ص داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی خانواده، 

 از نگاه يکی ديگر از اساتید، در نکاح موقت نیز (.33

اگرچه به استحکام خانواده حاصل  شود میخانواده تشکیل 

صفايی، سیدحسین و امامی اسداهلل، )از نکاح دائم نیست 

در مقابل، حقوقدان  (.21ص ، 2حقوق خانواده، ج 

در عقد  کند یم تأکیدقرار دارد که ابتدا  یا باسابقه

نه خانواده  انقطاع، نه تشکیل زندگی مشرتک قصد شده است

: کند یمو سپس عناصر اين ماهیت حقوقی را چنین مشارش 

و موقت(، وجود زن و  دائم ازوجود عقد، وجود مدت )اعم 

مرد، ايجاب و قبول لفظی، امکان مطلق متتع. ايشان به 

زن و مرد برای  توافق»تعريف ديگری از نکاح مبنی بر 

 قصد بهح که نکاح با عجوز و نکا کند یمايراد « متتع جنسی

حمرمیت چه با صغیره و چه غیر او از اين تعريف خارج 

-2صجعفری لنگرودی، حممدجعفر، حقوق خانواده، . )ماند یم

داخل در حقیقت نکاح « مدت»عنصر  رسد یمبه نظر  (.1

 عنوان به« مدت»در عقد دائم به عامل  عرفًانباشد؛ زيرا 

حمرمیت نیز  قصد بهنکاح  مورد در. شود منیعنصری جدا توجه 

زوجیت منظور باشد،  هقعلاگر حمرمیت در طول ايجاد 

ست که بدون ااشکالی بر عقد موجه نیست، بلکه مشکل وقتی

بنابراين،  ؛ايجاد علقه زوجیت، جمرِد حمرمیت قصد شود

ايراد عقد اخیر به عامل متتع جنسی ربط ندارد. در مورد 

مسئله، حمل عامل جنسی نیز خود ايشان اذعان دارد که 

امکان »به  توان میويژه که متتع جنسی را اختالف است؛ به

 مورد درتأويل کرد که « طی بالفعل»نه « مطلق متتع جنسی

عنصر لفظ  مورد درافراد ساخلورده نیز قابل حتقق است. 

نیز بنا بر پذيرش معاطات در نکاح، جای درنگ وجود 

 دارد.

 :نکاح حقوقی معنای .5-8-8-4

 مرد و زن تراضی از است عبارت نکاح» که است آمده 1075 ماده در

 منقطع نکاح شامل تعريف اين که «مشرتك زندگی تشکیل براي

 آن موجب به که است عقدي نکاح که گفت بايد یطورکل به. شود منی
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 متحد باهم زندگی در شرکت و خانواده تشکیل منظور به مرد و زن

 جنبه هم و دارد مالی جنبه هم که است عقودي از نکاح .شوند یم

 ساير و زن نفقه که شود می موظف مرد طرفی از زيرا یرمالیغ

 مکلف مرد و زن ديگر سوي از و بپردازد را خانواده اعضاي

 .کنند مهکاري باهم خانواده یها هيپا حتکیم براي که شوند یم

 ق.م( 2311)ماده 

 است دشوار بسیار آن ماهیت و (زناشويی) نکاح اصلی هدف تعیین

 توان یمن که است گوناگونی امور زناشويی از مقصود چون

 رابطه .برگزيد اصلی هدف عنوان به را ها آن از يکی طورقطع به

 در مهکاري ولی هاست آن نيتر مهم از شک بدون مرد و زن جنسی

 احتاد اين در نبايد نیز را فرزندان تربیت و اجتماعی زندگی

 و شده ارائه نکاح از که يیها فيتعر دلیل مهین به کرد فراموش

 قابل است، زندگی در مهکاري يا جنسی متتع مبناي بر تنها

 .باشد یم انتقاد

ها هدف اصلی ازدواج را احتاد جنسی  رخی ديدگاهب

ترين ديدگاه در عصر  آن را فراگیر توان میاند که  دانسته

: اند حاضر به مشار آورد. بر مهین اساس در تعريف آن گفته

عقد بین  وسیله بهکاح عبارت از رابطه حقوقی است که ن

دهد که متّتع  حق می ها آنگردد و به  مرد و زن حاصل می

حقوق مدنی  ناصر كاتوزيان،). جنسی از يکديگر بربند

 ۶0۹ ۀ، مشار2 جح مدنی، شايگان، ؛ 32، ص 2ج  خانواده،

نیز در تعريف ( .Anthony Giddens)آنتونی گیدنز (.۶۹2و

پیوند جنسی  عنوان بهتواند  ازدواج می :نويسد خانواده می

شده بین دو  اجتماعی پسنديده و به رمسیت شناخته ازنظرِ

شناسی، آنتونی گیدنز،  جامعه) .نفر بزرگسال تعريف شود

 تواند منیاين ديدگاه نیز  (.۴3۴منوچهر صبوری، ص  ۀترجم

گفته باشد.  کننده تشکیل خانواده با مشخصات پیش توجیه

اگر مالک، ارضای جنسی است چه نیازی به ختالف جنسی است؛ 

توانند اين نیاز را برآورده سازند.  جنسان نیز می هم

اين  توان می هم آنمهچنین نیازی به پیمان نیست؛ بدون پیم

 .نیاز را برطرف ساخت

 پرتالیس تعريف از گرفنت اهلام با نويسندگان از ديگر یا پاره

 مرد و زن مهکاري را نکاح اصلی هدف فرانسوي، مشهور حقوقدان

 نکاح تعريف در شايگان دکرت مرحوم ما، مؤلفان از. اند دانسته
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 در شرکت قصد به زن و مرد آن لهیوس به که است عقدي :سدينو یم

حقوق )شوند یم متحد باهم قانونًا يکديگر با کمک و زندگانی

، 2حقوق مدنی، شايگان، ج ؛ 3۵، ص2مدنی خانواده، ج

 از مقصود اگر زيرا است ناقص هم تعريف اين .( ۶۹2و  ۶0۹ش

 که دارد ضرورت چه باشد هم به کردن یاري و زندگی در شرکت نکاح

 نیز زن دو يا مرد دو شود؟ بسته مرد و زن بین پیمان اين

 متحد باهم ياري، و زندگی بار کشیدن دوش به براي توانند یم

 .شوند

 چرا ديد بايد آن اصلی هدف و نکاح حقیقت به بردن پی براي

 چه و است ديده حقوقی هناد اين به نیازمند را خود اجتماع

 لهیوس به مرد و زن طبیعی و جنسی رابطه که شده سبب عاملی

 شود؟ اداره و منظم قوانین،

 به مرد و زن ساخنت پايبند نکاح، از اصلی هدف که رسد یم نظر به

 فرزندان تربیت و نگاهداري به ها آن ساخنت مکلف و خانواده

 مطمئنی کانون ايجاد زناشويی ادامه مهم فايده .است بوده

 کي چیه زيرا است مرد و زن کودکان معنوي و جسمی رشد براي

 و برسانند منزل به را گران بار اين که نیستند قادر يیتنها به

 .شوند شناخته مسئول باهم بايد ناچار

 چون و رود یم مشارهب مدنی عقد يک کشوري موضوعه حقوق در نکاح

 با و باشد دارا را عقود ساير اساسی شرايط بايد است عقد

 را نکاح عقد آنچه ولی شود منی حمقق نکاح شرايط آن از يکی فقدان

 پیمان اين در که است نيا کند یم ممتاز قراردادها تربیش از

 اعتبار به و کنند معین را آن آثار آزادانه توانند یمن طرفین

 که حدودي تا اراده یآزاد دست دارد، نکاح که عمومی جنبه

 نکاح عقد نتايج .است گرديده کوتاه دارد آن با منافات

 آن، مقررات جمموع و شود می معین گذار قانون طرف از امري طور به

 فقط مرد و زن که آورد یم وجود به را خاصی قانونی موقعیت

 حق و دهند قرار موقعیت آن در را خود تراضی به توانند یم

 الزم خانواده درست اداره یبرا گذار قانون که را نظمی ندارند

 غیر حقوق از نکاح مدنی حقوق در .زنند هم بر است، ديده

 بر داللت که زوجین قبول و ايجاب با و رود یم بشمار تشريفاتی

 دفرت در آن ثبت عدم و شود می منعقد بنمايد، آنان رضاي و قصد

 نکاح که ديگري تفاوت .ندارد آن انعقاد در تأثیري ازدواج،

 وجود نفر دو فقط نکاح در که است نيا دارد عقود ساير با
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 و گويد می را ايجاب زن که است مرد ديگري و زن يکی که دارند

 .نیست متصور سومی طرف و کند یم قبول مرد

 تعریف نکاح در حقوق چند کشور عربی .5-8-8-1

دادمرزی، ) عربی-به متون قانونی کشورهای اسالمی همراجع

ص کشور جهان،  20، حقوق خانواده اسالمی در سید مهدی

قانون مدنی ايران،  برخالف ها آندر دهد که نشان می (.21

است که به  افتهي اختصاصبه تعريف نکاح  یا جداگانهمواد 

علت ممنوعیت نکاح موقت در مکاتب اهل سنت، تعاريف 

. شود میمزبور صراحتًا يا ضمنًا فقط نکاح دائم را شامل 

« زواج»از لفظ « نکاح»لفظ  یجا بهدر اين مواد 

است که شايد به دلیل پرهیز از رساندن  شده استفاده

روابط  خصوص بهمعنای غیر مشهور واژه نکاح که ناظر 

از اين تعاريف،  یا پاره)وطی( است باشد. در جنسی 

اصطالحات قرآنی مانند مودت، رمحت، میثاق، سکونت و حسن 

مرد  و بر زن تأکیداست. آثار ازدواج،  کاررفته بهعشرت 

تشکیل خانواده در اين  یها زهیانگطرفین ازدواج و  نبود

ممنوع نبودن  باوجوداست. مهچنین  شده دادهتعاريف دخالت 

تعدد زوجات در اين کشورها، واژگان مرد و زن در اين 

که  کاررفته به دار نيتنوتعاريف مزبور به گونه نکره 

موهم اختصاص ازدواج میان يک مرد و يک زن است. 

 لیدخ، اين تعاريف با دخالت دادن مفاهیم غیر درهرحال

 .رسند یمذات نکاح، غیر فنی به نظر  در

 تعریف نکاح در حقوق کشورهای غربی .5-8-8-0

است؛ ولی  نشده فيتعرمدنی فرانسه، ازدواج  قانون در

( با تصريح اينکه ذکور م 3331 ليآور)اصالحی  244ماده 

مبادر به  توانند یمنسال متام  20و اناث تا رسیدن به 

ضمنی به دخالت تغاير جنسیتِی  طور بهانعقاد نکاح کنند 

 :Available at. َ)است شده اشارهطرفین در نکاح 

www.legifrance.Gouv.Fr/affichCode. Do? cidTexte= LEGITEXT.) 

در بعضی متون قانونی آمريکا، اين تعاريف از ازدواج 

احتاد برخوردار از ضمانت اجرا میان : »خورد یمبه چشم 

 Lenora. M.Lapidus and Others . the rights of]« يک زن و يک مرد

women. USA .2009]  یقراردادشخصی ناشی از  یا رابطه»يا 
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 Richard E. croch family Law USA]« مدنی میان يک زن و يک مرد

با تأثر از تعالیم  در سنت حقوقی آنگلو آمريکن [. 2006

از: احتاد ارادی يک  است عبارتمذهبی مسیحیت، ازدواج 

زن و يک مرد برای زندگی به حنو متمايز از ساير افراد، 

آمريکايی تا نیمه  دپوستانیسفاين احتاد میان سیاهان و 

 ريپذ امکانازدواجی قانونی  عنوان بهدوم قرن نوزدهم 

م. ديوان عالی کشور آمريکا 2۹11نبود و تنها درسال 

قانونی اعالم کرد  متام کشور، را در3ازدواج میان نژادی

[Nancy levit feminist legal theory. USA. California Academic. Press. 

2099] 

به نقش دو عامل تغاير  توان میاز دقت در تعاريف مزبور 

( در ازدواج پی یمهسر تکجنسیتی و واحد بودن طرفین )

کرد که تا مهین  خاطرنشانبرد. در مورد عامل اول بايد 

قانون  یها هیاصالحقوانین عادی و  موجب به دو دهه اخیر

 جنس همغربی خبصوص آمريکا، ازدواج دو  یکشورهااساسی در 

 D. Marianne blair. Family law in] .کامل ممنوع بوده است طور به

the world Community. USA. 2009]  ولی در حقوق خانواده امروز

« يی شدهبزرگنما»امل با چالشی غرب، ضرورت وجود اين ع

نظری و عملی را برای به  یها تالشبرو است و طیفی از رو

غیر  یها قالبدر  جنسان هم آنرمسیت شناخته شدن روابط می

که از سال  یا گونه بهازدواجی تا ازدواج شکل داده است؛ 

 یها شراکتم. به بعد در کشورهای اروپای مشالی، 2۹۹0

از عمده مزايای ازدواج مثل  جنسان هم آنمی شده ثبتجنسی 

و مانند آن  یا مهیب، منافع دوجانبه یها تيمحاحق توارث، 

 حقوق»برخوردار شدند و تنها استثنای عمده، به 

 D. Marianneblair. Family law in the world] اختصاص يافت2«والدينی

Community. USA. 2009.] 

میلیارد کشور جهان با حدود هفت 333در میان نزديک به 

هیمی بر دخالت عامل تغايد مجعیت مهسو با متام اديان ابرا

دارد. در معدود کشورهايی  تأکیددر ماهیت نکاح جنسیتی 

 جنسان هم آنالگوهای نوين ازدواج می ها آننیز که در 

قانونی شده است اين امر با اقبال عمومی مواجه نیست؛ 

يک تا پنج درصد  درجمموع باز جنس هم یها گروه که یطور به

گاردنر، ويلیام، جنگ ) دهند یمرا تشکیل  ها آنمجعیت 
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م. 3332ژوالی  22. واتیکان نیز در (23ص  علیه خانواده،

-معرفی یراخالقیغرا  جنسان هم یاحتادهاحتی محايت از 

[. Available at:http://en.Wikipedia.org/wiki/same-sex_marriageکرد]

شبه ازدواجی  یها قالبو  جنسان هم آنقالب ازدواج می

هرگز دو طرف رابطه را زن و  جنسان ناهمو  جنسان هم آنمی

؛ اگرچه اطالق کلمه جفت يا مهسران در مرد شناسد یمنشوهر 

 Ann Laquer Estin and Barbaraبرابر کاربرد دارد ] طور به ها آن

stark. Global Issues in Family Law. USA.2007 33-30 کردن يیجو یپ  .]

 جنس همشواهد خارجی نیز حکايت از تفوق جنسی يکی از دو 

 Available].ديگر دارد برطرفاين رابطه 

at:http://www.mashreghnews.ir/fa/news/169972.] 

شروع به  آمريکا یها التيااز  یا پارهاخیر  یها سالدر 

هنادينه کردن ازدواج باز قصد بهتصويب قوانینی جديد 

قانونی « انايزیلوئ»م. در 2۹۹1. در سال اند کردهسنتی 

ازدواج »جايگزين  عنوان به« میثاق ازدواج»با عنوان 

 کنند میتصويب شد که بر اساس آن، طرفین توافق « معمولی

که پیش از ازدواج برای مشاوره نزد مقام روحانی يا 

سنتی،  یرهایتقصمشاور ازدواج حاضر شوند و جز بر اساس 

م. نیز قانونی 2۹۹0را منحل نکنند. در سال  ازدواج خود

مؤکدًا  نامزدهاآن،  موجب بهتصويب شد که « فلوريدا»در 

 را ازدواج از پیش آمادگي درسي ماده شوند یمتشويق 

 دريافت به مربوط ثبيت یها نهيهز ختفیف از تا بگذرانند

 كه فرزند داراي زوجني و شوند برخوردار ازدواج گواهي

 را درسي ماده بايد نیز رادارند يكديگر از جدايي قصد

 .John D. Gregory, Sheryl L] بگذرانند خانواده حتكیم مورد در

Scheible and Peter N. Swisher, Understanding page 7-12.] 

 فقه 5-8-9

 لهیوس بهآوردن احکام شرعی اسالمی فرعی  دست بهدانش  فقه

علی، مشکینی، میرزا) .های معینی از منابع فقه است روش

 (.203اصطالحات األصول و معظم أحباثها، ص

تعريف معروف فقه در اصطالح عبارت است از: علمی که 

 دست به تفصیلی ی ادله از را شرعی احکام آن ی لهیوس به

 شیعه علمای تربیش ازنظر «تفصیلی داليل». آوريم می
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، حممدرضا، زیخ شب)عقل.  و امجاع سّنت، قرآن،: از عبارتند

 .(3ص اصول فقه دانشگاهی، 

 فقه توضیحاتی در مورد تعریف معروف .5-8-9-5

( ، احکام عقلی )مانند احکام مطرح در فلسفه«شرعی»قید 

، مسائل اعتقادی و اصول عقايد )که در علم «فرعی»قید 

، علم مقلِّد به احکام از «تفصیلی»قید  (کالم مطرح است

؛ زيرا مقّلد ممکن است عامل به شود میتعريف فقه خارج 

احکام باشد، اما علم او ناشی از دلیل تفصیلی و خاص 

يعنی  -هرکدام از احکام نیست، بلکه از يک دلیل امجالی 

 سرچشمه -« حجیت رأی جمتهد برای او در متام احکام»

 ی ادّلهگیرد، ولی جمتهد عامل به احکام با استناد به  می

 .است ها آن تفصیلی

 یشناس واژه .5-8-9-8 

شهید ). واژه فقه به معنی درک کردن و فهمیدن عمیق است

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة کتاب ، ثانی

فیومی، امحد بن حممد مقری، املصباح املنیر فی ( ).القضاء

 فَهم: الفِقْهُ: منشورات دارالرضیغريب الشرح الکبیر للرافعی، 

مسلمانان علم و  ازآجناکهاما  (.فِقْهٌ فَهُوَ لِّشَيءٍ عِلْمٍ كُلُِ وَ فَارِسٍ ابْنُ قَالَ الّشَِيءِ

اند، فقط  دانسته از ساير علوم می تر فيشرفهم از دين را 

بود که اصطالح  گونه نيااند و  فهم دين را فقه نامیده

ابن منظور، ابو الفضل، . )علم فقه به وجود آمد

 (.حممد بن مکرم، لسان العرب ،الدين مجال

 منابع فقه .5-8-9-9

هايی )اعم از  منابع فقه اسالمی عبارتند از جمموعه گزاره

ها پی برده باشد يا فقط  گزارهآنکه عقل به اين 

باشد( که فرد آگاه به علوم الزم  شده انیب شارع توسط

با تواند  و...( می علم احلديث ،اصول فقه )مثل فقه،

 دست بهاحکام شرعی فرعی را  ها آناستفاده از 

، خويی، حسین. شرح العروة الوثقیی العظم اهلل تيآ.)آورد

 (.تعريف اجتهاد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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از ديدگاه فقهای شیعه، اين منابع در اصل دو عددند و  

سنتی و برای مقايسه  طور بهما  عقل و نقل از اند عبارت

چهار دسته  صورت به مذاهب اسالمی شدن با ساير تر ريپذ

شهید  معروف به. )اعامج و عقل ،سنت ،کتاب :اند شده مشرده

اللمعة الدمشقیة و الّروضة البهّیة. کتاب  ،ثانی

 (.القضاء

 حقوق 5-8-4

عماالت و کاربردهای متفاوتی است «حقوق»امروزه واژه 

 ارتباط یب. اين کاربردها و معانی گوناگون هرچند دارد

با يکديگر نیستند، ولی از برخی جهات از يکديگر 

 :متمايزند

، گفته مثاًل: الزمحه حقبه معنای دست مزد و  «حقوق» الف(

. منظور از آن دست مزدی  «حقوق کارمندان دولت: »شود می

ماهانه از دولت دريافت  طور بهاست که اين افراد 

 . کنند می

حقوق عبارت است از: جمموعه قواعد و مقرراتی که بر  ب(

. شود می کاربرده بهروابط افراد يک جامعه در زمان معین 

از بايدها و نبايدهايی  یا جمموعهبه ديگر سخن، حقوق 

است که اعضای يک جامعه ملزم به رعايت آن هستند و 

حقوق  ماننددولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد; 

مهه جوامع  بًايتقرايران، حقوق مصر و حقوق مصر . 

 یها الزامبا اين  ینوع بهانسانی از گذشته تاکنون 

 . اند بودهحقوقی مهراه 

به  «شرع و شريعت»اسالمی، واژه  ازنظردر اين معنا، 

: "شرع موسی" يا "شرع نديگو یم که چنان; رود یمکار 

مقدمه عمومی علم حقوق، حممدجعفر جعفری لنگرودی، ( "اسالم

حق، خداوند  منشأاز ديدگاه اسالمی،  که آنبه دلیل .) 23ص 

حقوق »است:  شده گفته «حقوق»متعال است، در تعريف 

عبارت از است: جمموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از 

و جهان، برای برقراری نظم و قسط و  سان آنسوی خدای 

تا سعادت جامعه را  شود میعدل در جامعه بشری تدوين 
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عبداهلل جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، «).سازد نیتأم

 (.11ص

چون مه آنبلکه با »نیست، « حق»در اين معنا، مجع « حقوق»

. گويا جمموعه احکام و کنند میمفرد معامله  یا کلمه

مقررات حاکم بر يک جامعه را يک واحد اعتباری دانسته، 

... حقوق در اين معنا، با  اند هنادهنام "حقوق" بر آن 

" حقوق اسالم" يا  یجا به، مثاًل"قانون" مرادف است; 

 "گفت: "قانون اسالم" يا "قانون روم توان می"حقوق روم" 

 .(31-34حممدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، ص )

به معنای « حقوق»بنابراين، « ; حق»مجع کلمه « حقوق» ج(

است که  هريک از افراد يک جامعه های ويژگیامتیازات و 

; مانند: حق شود میتعبیر « حقوق فردی»گاه از آن به 

. ، حق بنوت و حق زوجیتابوتحیات، حق مالکیت، حق 

 .(42، ص 2ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ج )

ادبی حالت مجعی داشته و  ازنظر« حق»در اين حالت، واژه 

در اصطالح « حقوق» که یدرحال، باشد یمز مجع معنا نی ازنظر

ادبی و ظاهر دارای حالت مجعی است و  ازنظردوم، تنها 

 . باشد یم «اسم مجع»مفهوم، دارای حالت  ازنظر

دانش »که منظور از آن « علم حقوق»به معنای « حقوق» د(

به کار  ها دانشاست و در مقابل ساير علوم و « حقوق

. در یشناس جامعهو علم  یشناس روانلم ; مانند: عرود یم

کسی  اند کاربرده بهرا « فقه»اسالم، در اين معنا واژه 

. نامند یم« فقیه»را که اين دانش را دارد، او 

، ص مقدمه عمومی علم حقوقحممدجعفر جعفری لنگرودی، )

22.) 

قاضی : »گويد میمهچنین قانون اساسی درباره وظیفه قاضی 

موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه 

بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معترب اسالمی يا 

به  تواند منیفتاوای معترب، حکم قضیه را صادر منايد و 

هبانه سکوت يا نقض يا امجال يا تعارض قوانین مدونه، از 

ان، اصل مه« )رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

 (.يکصد و شصت و هفتم
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 در لغت« حق» .5-8-4-5

 کند یمدهخدا معانی متعددی برای اين واژه ذکر  نامه لغت

است: راست کردن سخن، درست  قرار نيازا ها آن نيتر مهمکه 

، حق بهکردن وعده، يقین منودن، ثابت شدن، غلبه کردن 

 اکرب یعل) .موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال

 («حق»، واژه ۹243، ص 1دهخدا، ج  نامه لغتدهخدا، 

چند کاربرد و معنا  «حق»و فرهنگ املنجد نیز برای واژه 

است: ضد باطل،  قرار نيازاکند که برخی از آن ذکر می

عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، 

، 244لويس معلوف، املنجد فی اللغة، ص . ) حزم، سزاوار

 («حق»واژه 

 «حق»که  گردد یمبا توجه به آنچه بیان شد، روشن 

است و  «حتقق»و  «ثبوت»عربی است که به معنای  یا واژه

. : چیزی حتقق دارد، يعنی ثبوت داردميیگو یموقتی 

حممدتقی مصباح، نظريه حقوقی اسالم، نگارش حممدمهدی )

و گاه معادل آن در  (33ص ، نادری و حممدمهدی کريمی نیا

; يعنی هر شود می کاربرده به« هستی پايدار»زبان فارسی 

.  باشد، حق است مند هبرهچیزی که از ثبات و پای داری 

 .(14ص ،فلسفه حقوق بشرعبداهلل جوادی آملی، )

 حق در اصطالح .5-8-4-8 

که  شود میپس از بیان معنای لغوی حق، اين پرسش مطرح 

دارای چه معنا يا تعريفی است؟ اينک به « حق در اصطالح»

 :ميپرداز یمذکر چند تعريف اصطالحی اين واژه 

 نشده فيتعردر فقه اهل سنت، از حق »حق در اصطالح فقه: 

مدرس، حقوق فطری يا مبانی حقوق بشر، ص  اصغر یعل).است

فقهای شیعه تعاريف گوناگونی از آن بیان  » (.31

حق : »گويد می. میرزای نائینی در تعريف آن اند داشته

میرزا ).«عبارت است از سلطه ضعیف بر مال يا منفعت

 .(231حممدحسین نائینی، منیة الطالب، ص 

حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه »است:  شده گفتهنیز 

 غر; مانند: حق حتجیر، حق رهن و حق ردیگ یمتعلق  نیع به

; ردیگ یمدر ترکه میت; و گاهی به غیر عین تعلق  ما

مانند حق خیار متعلق به عقد; گاهی سلطنت متعلق بر 
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بنابراين، حق  ؛شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص

.« و بلکه نوعی از ملکیت است ازملکضعیفی  مرتبه کي

 ؛31، ص حقوق فطری يا مبانی حقوق بشرمدرس،  اصغر یعل)

، ص مقدمه عمومی علم حقوقحممدجعفر جعفری لنگرودی، 

21). 

حق عبارت است از قدرت يک فرد »است:  شده گفتهمهچنین 

ديگر، يا بر يک مال  سان آنانسانی مطابق با قانون بر 

مال مذکور مادی و حمسوس  که نياو يا بر هر دو، اعم از 

حممدجعفر ) .«باشد; مانند خانه، يا نباشد; مانند طلب

 (.21، ص مقدمه عمومی علم حقوقجعفری لنگرودی، 
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 ماهیت عقد نکاح 2-1

 ماهیت؛ معنی ماهیت چیست 8-5-5

 شده گرفته« ما هو»يا « یماه»از « ماهويت» ماهیت خمفف

است.  ها دهيپدکه به معنای چیستی در برابر حیثیت هستی 

. تعريف واجد متام شود میجواب از چیستی، نامیده 

و اکمل تعاريف است. در « به حد تام»ذاتیات، تعريف 

 یا کلمهرا به  یا کلمه« شرح االمسی»تعريف لغوی يا 

که از معنی لغوی لفظ « مايی. »کنند میمعنا  تر مأنوس

از حقیقت  کننده پرسش« مای»و « مای شارحه»کند  سؤال

نامند. در تعريف واقعی، چیستی « مای حقیقیه»پديده را 

که حمصول  شود میمحل اولی ذاتی بیان  صورت بهيک پديده 

آن، ذاتیات آن پديده است. ذاتی نیز مفهوم کلی و داخل 

در حقیقت اشیا است که برای پرهیز از اشتباه اعراض 

ت )اموذ غیر ذاتی( با امور ذاتی، تقدم تصور الزم ماهی

؛ جمموعه مرتضی مطهری) .ذاتی بر تصور عرض الزم، مالک است

؛ خوانساری، حممد، دوره خمتصر منطق 111و120ص ،23آثار، ج

 .(۹2و  0۹صوری، ص

 امری اعتباری یا واقعی ماهیت نکاح 8-5-8

نکاح در معنای مسببی، از امور اعتباری است نه واقعی 

؛ حکیم، 13ص )جعفری لنگرودی؛ فلسفه حقوق مدنی؛ 

؛ 3۹1و3۹4، ص 23سیدحمسن، مستمسک العروه الوثقی، ج

عاملی، زين الدين، الروضه البهیه فی شرح اللمعه 

بنابراين دارای جنس و  ؛(.23۹، ص1و ج 2الدمشقیه، ج

حقیقی نیست و  فيتعر قابل رو نيازاجی نیست و رفصل خا
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شرح االمسی معنا کرد. فقها با  صورت بهآن را  توان میفقط 

تشبیه امور اعتباری به واقعی، برای امور اعتباری 

در نظر گرفته و در مقام تبیین ماهیات اعتبارات « حد»

 .اند برآمدهفقهی 

 نکاح نامزدیبررسی ماهیت  8-5-9 

عرفی و حقوقی است. آيا  سیتأس آيا ماهیت عقد نکاح

قانون مدنی 2321در ماده  گذار قانوننامزدی که 
2

از آن  

است يک قرارداد )عقد(  ادکردهي «وعده ازدواج»به 

 توان میو يا اينکه صرفًا  قرارداد شیپيا  ديآ یم حساب به

 يک پیشنهاد و قول به آن نگاه منود؟ عنوان به

و فاقد  باشد یمنکه نامزدی عقد  اند دهیعقبرخی بر اين 

 اند دهیعقجنبه حقوقی است. طرفداران اين نظريه بر اين 

 دهند یمکه در دوران نامزدی زن و مرد به يکديگر قول 

که در آينده به نکاح يکديگر درآيند و بر اين باورند 

، ديمنا یمنبرای طرفین ايجاد تعهد  وجه چیه بهکه نامزدی 

د تعهد زيرا اگر بپذيريم که نامزدی برای طرفین ايجا

، بنابراين دارای ضمانت اجرای حقوقی خواهد بود، کند یم

بر اساس اين نظر، نامزدی فاقد جنبه حقوقی  آنکه حال

مسئله ديگری که  .ديآ یماست و نوعی تعهد اخالقی به مشار 

طرفداران اخالقی بودن تعهد در وعده نکاح به آن استناد 

ی طرفین را که نامزد کنند میآن است که عنوان  نديمنا یم

، بدين معنا کند یمنملزم به انعقاد عقد نکاح در آينده 

از  کي چیهو  باشند یمکه مرد و زن در قبول يا رد آزاد 

ديگری را جمبور به ازدواج منايد و در  تواند منیطرفین 

مجشیدی، مهدی، )صورت ورود خسارت، مطالبه خسارت منايد.

 (.2مقاله حتلیل ماهیت حقوقی وعده نکاح)نامزدی(، ص 

در رد دلیل اول طرفداران نظريه اخالقی بودن تعهد در 

يک  صرفًانامزدی بايد گفت اگر بگويیم که وعده نکاح 

دارای  صرفًاو تعهد ناشی از آن نیز  ديآ یم حساب بهقول 

                                                           
0
، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین براي موقع ازدواج مقرّر كند یوعده ازدواج، ایجاد عُلقه زوجیت نم» ق.م: 0101. ماده  

از ازدواج، امتناع كند و طرف دیگر  توانند ی، هر یک از زن و مرد، مادام كه عقد نکاح جاري نشده، مینشده باشد. بنابرا گردیده، پرداخته

 .«را مجبور به ازدواج كند و یا به دلیل امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید ، اووجه یچه به تواند ینم
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در  گذار قانونآن توسط  ینیب شیپجنبه اخالقی است، دلیل 

 قانون چیست؟

اگرچه اين مسئله بديهی است که بسیاری از قواعد حقوقی 

مانند اصل وفای به عهد ريشه اخالقی دارند اما اين را 

فارغ از ريشه اخالقی  گذاران قانوننیز بايد پذيرفت که 

 قوانین  اقدام به وضع ها آنبودن  یراخالقیغيا 

 امری زمان مرور مسئله که هرچند مثال برای. نديمنا یم

 قوانین در قاعده اين اما ديآ یم مشار به یراخالقیغ

 حاکم، حقوقی نظام از نظر صرف کشورها از بسیاری

)مجشیدی، مهدی، حتلیل  .است شده گرفتهقرار رشيموردپذ

 (3، ص حقوقی ماهبت وعده نکاح)نامزدی(

در رد دلیل دوم طرفداران نظريه اخالقی بودن تعهد در 

وعده نکاح نیز بايد گفت که اواًل لزوم اجنام تعهد با 

لزوم اجرای عقد متفاوت است زيرا هر تعهد حقوقی 

. باشد یمنهر عقدی، عقد الزم  آنکه حال باشد یم االجرا الزم

در عقد الزم تعهد ناشی از آن بايد اجرا شود بنابراين 

 تعهدبودن میان  االجرا الزميد گفت هیچ تفاوتی به حلاظ با

 باشد یمناز عقود الزم و تعهد ناشی از عقد جايز  یناش

)مجشیدی، مهدی، حتلیل  .باشد یمبلکه تفاوت در خود عقد 

 (.2حقوقی ماهبت وعده نکاح)نامزدی(، ص 

يک  اواًلبا عنايت به موارد فوق بايد گفت که نامزدی 

و ثانیًا عقدی است جايز و دلیل  باشد یمنوع قرارداد 

زيرا فلسفه وجودی  باشد یمجايز بودن آن نیز نظم عمومی 

آن است که زن و مردی که  گذار قانونتوسط  سیتأساين 

قصد ازدواج با يکديگر را در آينده دارند پیش از عقد 

 نکاح نسبت به يکديگر شناخت بیشرتی پیدا منايند.

دارای  چنان آنبودن( نامزدی  فسخ قابلمسئله جايز بودن )

 توان میقاعده کلی که عقد جايز را  برخالفامهیت است که 

( منود، فسخ رقابلیغضمن عقد الزم شرط منود و آن را الزم )

حتت هیچ شرايطی آن را ضمن عقد  توانند یمنطرفین نامزدی 

منايند. در مهین راستا  فسخ رقابلیغالزم شرط منوده و 

ق.م آن را منع منوده و طرفین  2321در ماده  ارگذ قانون

را از درج وجه التزام نیز منع منوده است. وجه التزام 

در نامزدی بدين معناست که طرفین مبلغی معین را مشخص 
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در صورت برهم زدن نامزدی توسط هر يک از  که نديمنا

ديگر  طرف به، نامزد فاسخ موظف به پرداخت آن ها آن

 باشد.

در ضمن وعده نکاح شرط منود که در صورت  توان میحال آيا 

برهم زدن آن توسط هريک از زن و مرد طرف ديگر حق 

 مطالبه خسارت را دارد يا خیر؟

در باال بايد گفت اگر در  شده اشارهبا توجه به موارد 

وجه التزام تعیین و شرط  عنوان بهدوران نامزدی مبلغی 

خ وجه التزام را برهم زدن نامزدی، فاس صرف بهشود که 

ق.م  2321بايد بپردازد اين شرط نامشروع و برخالف ماده 

 .باشد می

حال اگر در ضمن نامزدی شرط شود که در صورت برهم زدن 

آن بدون علت موجه از طرف هر يک از زن يا مرد، خسارتی 

ديگر وارد آيد و شرط شود در صورت ورود خسارت  طرف به

داخت شود، در اين فرض وجه التزام پر عنوان بهمبلغی 

مطالبه  تواند میشخص متضرر از باب غرور و يا تسبیب 

در فرضی که نامزدی بدون علت موجه،  چراکهخسارت منايد 

وعده نکاح را فسخ منايد مرتکب تقصیر شده است و اگر در 

ديگر يا شخص ديگر خسارتی وارد  طرف بهاثر اين تقصیر 

بیب مسئول جربان آيد، نامزد مقصر بدون شک از باب تس

، امللل نیبمهدی مجشیدی، دکرتی حقوق ) .خسارت خواهد بود

 (.پايگاه نشر مقاالت حقوقی

 نکاح ماهیت تحلیل 2-2

 فرا امري يا است آن طرفني توافق بر مبتين نكاح، شالوده

 غري آن است؟ و توافق از تركیيب يا یتوافق

 ایران موضوعه حقوق در نکاح قراردادی ماهیت 8-8-5

 در اما نكرده، تعريف را نكاح ايران، مدني قانون

قانون مدنی2313 مانند موادي
2

 برخورداري آن لزوم به 

 ازمجله متعددي مواد در و كرده تصريح قبول و اجياب از

 احكام و است نامیده را عقد نكاح 2312 و 2313 مواد

 1065 ماده)  قبول و اجياب عريف توايل ازمجله عقود اختصاصي

                                                           
 .داللت بر قصد ازدواج نماید یحاًبه ایجاب و قبول به الفاظی كه صر شود ینکاح واقع م -0162ماده .  0
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 مورد در را و... (ق.م 2313 ماده) رضا سالمت ،(ق.م

 با روشن توجیهي ارائه بدون ،حال نیدرع و يادآوري نكاح

 عقود احكام متامي تسري عدم به نكاح، ماهیت حموريت

 نكاح بطالن مانند است؛ كرده تأكید نكاح عقد برخصوص

 ساير در تعلیق كه فرض اين با (ق.م 2310 ماده ) معلق

(. ق.م 231۹ ماده) شرط خیار بطالن و نباشد مبطل عقود

 فاصله بر مبين مدني قانون از توان می كه یديیتأ تنها

 كرد، برداشت نكاح ماهیت به حمض عقدي نگاه از گرفنت

 زوجني معاشرت حسن به تكلیف چون اخالقي شبه یها هیتوص

 مباني تشیید در زوجني معاضدت ( وق.م 1103 ماده)

 كه است( ق.م 2234 ماده) اوالد تربیت و خانواده

 نكاح. حقیقت از باشد رسايي بیان تواند منی

 نثؤم و مذكر حقیقي شخص دو را نكاح اطراف مدني، قانون

 زوجات تعدد ضمين ذيرشپ ...(.و 1036 ،2321 مواد) داند یم

 ماهیت در زوجه بودن «واحد» دهد یم نشان مدني قانون در

 . ندارد دخالت رابطه اين

 خصیصه كنار در ديگر ويژگي دو ما حقوقدانان كلمات در

 اين آثار اينكه يكي: است برخوردار تشخص از نكاح عقدي

 اين و است نشده داده آن طرفني دست به االصول یعل قرارداد

 دامنه بر روز روزبه كه یا آمرانه قوانني ینیب شیپ با مهم

 كه است خاصي «قانوني موقعیت» سازنده شود می افزوده آن

 و دهند قرار موقعیت آن در را خود توانند یم فقط طرفني

 زنند هم بر را شده نییتع قبل از قانوني نظم ندارند حق

. (32و33ص 2ج خانواده، مدني حقوق ناصر، كاتوزيان،)

 با آن از نكاح به خاص قیودي كردن اضافه با اينكه دوم

 داماد، حمقق) اند ادکردهي عاطفي ـ حقوقي یا رابطه عنوان

 با يا (33ص ،خانواده حقوق فقهي بررسي مصطفي، سید

 پیماني يا« »مذهيب و اخالقي پیوندي» چون تعابريي

 كنند اشاره نكاح عقدي فرا یها جنبه به اند خواسته«مقدس

 .(32ص ،2ج  خانواده، مدني حقوق ناصر، كاتوزيان،)

 عربی کشورهای حقوق در نکاح قراردادی ماهیت 8-8-8

 صراحت به نكاح مورد در عربي كشورهاي قوانني جديدترين در

 : است شده استفاده زير تعابري از
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. شرعي ترابط تراضي، میثاق شرعي، عقد رضايي، عقد عقد،

 تعاريف، اين از بسیاري در نكاح غايت بر كیدتأ البته

 رمحت، مودت، تعاون، مهچون ارزشي عبارات قالب در آهنم

 اين بودن حمفوف از نشان...  و معاشرت حسن سَكن، عفاف،

سید دادمرزی، )دارد. فرا قراردادي اموري به دادرقرا

 (.21کشور جهان، ص  20، حقوق خانواده اسالمی در مهدی

 گذشته و حقوق موضوعه ایران های سدهاقسام نکاح در  8-8-8-5

 شده تقسیمقسم  2هاى فقیهان پیشني، نكاح به  در كتاب

، «املقنعه» 23ص 20الفقهیه، ج الینابیعسلسلة . )است

 131و « شرائع» 411، «السرائر» 21۹ ، ص2۹ج

. نكاح منقطع يا موّقت 3.نکاح دائم2(.«املختصر»

ملك ميني. مؤّيد نظر فقیهان، روايىت است كه در  .2)متعه(

گونه دانسته شده است: نكاح به مرياث   2آن نكاح بر 

)متعه(، و نكاح به )ازدواج دائم(، نكاح بدون مرياث 

كه قرآن به دو (.300 ـ 301 ، ص1 هتذيب االحكام، ج) ملك ميني

والَذينَ هُم لِفُروجِهِم حـفِظو ََ * اِالِ على ) قسم آن در اين آيه اشاره دارد

 (23 ـ 3۹، 13; معارج/1 ـ 1 ،32 / مؤمنون) «... يمـّنُهُماَا ّمَلَكَت اَزوجِهِم اَو ّم

نكاح دائم و موّقت، هر دو ازدواج و در بسیارى از 

بدين سبب به زن و مرد در متعه نیز  ؛اند مشرتکاحكام 

ملك ميني به دو گونه  ازدواج موّقت  .گويند زوج و زوجه مى

مالك عني كنیز است. در اين  سان آنشود: گاه  ترسیم مى

به  که آنصورت، آمیزش مالك با كنیز جايز است، مگر 

سلسله الینابیع  .)دازدواج شخص ديگرى درآمده باش

مالك منفعت  سان آنو گاه،  (املختصر» 143 ، ص2۹ الفقهیه، ج

مالك، آن را به شخص ديگرى مباح  که درصورتیكنیز است، 

كند كه در اصطالح به آن حتلیل گويند و هر دو فرض 

مذكور، در ملك ميني قرار دارد. اغلب، حتلیل را متلیك 

اند; وىل برخى، آن را نیز نوعى از عقد  منفعت دانسته

 223، ص20الفقهیه، ج سلسلة الینابیع .)اند مشار آورده به

 («.الشیعه اصباح»

ر حقوق ايران بر دو قسم است : نکاح دائم و نکاح د

 نديگو یمنیز  نکاح موقت نکاح منقطع که آن را متعه و
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2311در ماده  مدنی قانون
2

در اين باب از فقه امامیه  

مذهب تشیع  های ويژگیپیروی کرده است . نکاح منقطع از 

. فقهای  شناسند یمنمعترب  را آناست و در فقه عامه 

 3۴ه اي ويژه بهامامیه برای صحت اين نکاح به آيات قران 

مْ وَالْمُحْصَّنَاتُ ّمِنَ الّنِسَاء نِالَ ّمَا ّمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللِهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُم ّمَا وَرَاء ذَلِكُ»از سوره نساء

رِيّضَةً واَلَ جُّنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَأَ َ تَبْتَغُواْ بِأَّمْوَالِكُم ّمُحْصِّنِينَ غَيْرَ ّمُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ ّمِّنْهُنَ فَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ 

المتعة نزل بها » و نیز به روايت «اللِهَ كَا ََ عَلِيمًا حَكِيمً سنِتَرَاضَيْتُم بِهِ ّمِن بَعْدِ الْفَرِيّضَةِ 

، ح 32، ج وسايل الشیعه)«القرآ َ و جرت بها السّنة ّمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله

وسائل )« اهلل عليه وآله المتعة و لم يحرّمها حتى قبضاحل رسول اهلل صلى » (.1، ص 1

و اخبار و امجاع علمای  .(0، ص 32الشیعة، حر عاملى، ج 

 . کنند میمذهب استناد 

در کشورهای غربی نکاح موقت وجود ندارد و در بعضی از 

 سوريه، مصر عراق، تونس، ،مراکش ازمجلهکشورهای اسالمی 

 منقطع نکاح هستند تسنن مکاتب ریتأث حتت که

 .تاس نشده رفتهيپذ

 آن با نکاح دائم شباهت وموقت  نکاحماهیت 8-8-4

ازدواج پیوندى است میان زن و مرد  دیدان یمكه  گونه مهان

از  یا جمموعهو  ردیگ یمكه بر پايه آن رابطه زناشوىي شكل 

 گردد یمحاكم  ها آنتكالیف و حقوق شرعى و قانوىن، بر 

 اما اين قرارداد بر دو قسم است :

 شود میتشكیل  یا خانواده، كه بر اساس آن دائمپیوند (2

. ديآ یميك بنیاد پايدار اجتماعى به مشار  عنوان بهو 

پیوند موقت، كه از آن در فرهنگ اسالمى به ازدواج (3

كه بر پايه آن رابطه زناشوىي موقىت با  شود میموقت تعبري 

و تفاوت آن با ازدواج  ديآ یممّدت و مهريه مشخص، پديد 

، در اين است كه گذشته از حمدود بودن مدت، ارث و دائم

، مگر آنكه خود او شرط كرده برنداردنفقه براى زن در 

 باشد. 

                                                           
 .شده باشد نکاح وقتی منقطع است كه براي مدت معینی واقع -0101ماده  .  0
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عدم آگاهى از تعريف صحیح نكاح موقت و ماهیت آن، موجب 

شده است گاهى توهم شده كه متعه چیزى  یا هيپا یباشكاالت 

شك ندارمي كه  که یدرحال. باشد یمغري از نكاح و شبیه زنا 

حضرت  که چناننكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است، 

:گويد میامام مخیىن ) ره ( 
2

است: ازدواج بر دو قسم  » 

ها نیازمند عقدى مشتمل  دايم و منقطع. و هر يک از اين

بر ايجاب لفظی و قبول لفظی است که بر انشاى معناى 

که در نزد اهل حماوره و  گونه آنو رضايت به  موردنظر

گفتگو معترب است، داللت منايد؛ پس نه صرف رضايت قلىب دو 

کند و نه معاطاتى که در غالب معامالت  طرف کفايت می

الل  سان آنجريان دارد و نه نوشنت. و مهچنین در غیر 

کند. و  اى که اين معىن را برساند نیز کفايت منى اشاره

و قبول به لفظ عرىب باشد  احتیاط الزم آن است که ايجاب

 که آنباشد مگر  ديگر جمزى منى های لغتپس غیر از عرىب، از 

از جاری منودن عقد به زبان عربی عاجز باشند هرچند با 

اقوى آن است که وکیل  اگرچهوکالت دادن به ديگرى، 

باشد. و در صورت ناتوانی از عرىب، جاری  گرفنت واجب منى

جايز است و در اين  رعربیغیکردن خطبه عقد به زبان 

اشکاىل ندارد، لیکن  غیرعربیصورت، واقع ساخنت عقد به 

بايد با عباراتى باشد که حمتوايش مهان معنا و مضمون 

« ..ترمجه آن مشرده شود که طوری بهلفظ عرىب باشد، 

 (332، ص3حتريرالوسیله، ج )

برای آشنايی بیشرت با ماهیت و آثار ازدواج موّقت 

خالصه  صورت بهشرتک بین آن و ازدواج دائم را های م جنبه

 :داريم بیان می

شرايط نکاح: ازدواج موّقت نیز نوعی ازدواج بوده و  – 2

احتیاج صیغه و عقد دارد، که بايد دارای شرايط و با 

باشد و تعیین « متعت»و « زوجت»و « أنکحت»لفظ صريح 

                                                           
.
1
ین: دائم و منقطع، و كل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظین دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضا النکاح على قسم 

و كذا  به داللة معتبرة عند أهل المحاورة، فال یکفی مجرد الرضا القلبی من الطرفین و ال المعاطاة الجاریة فی غالب المعامالت و ال الکتابة،

مة فی غیر األخرس، و األحوط لزوما كونه فیهما باللفظ العربی، فال یجزي غیره من سائر اللغات إال مع العجز عنه و لو بتوكیل اإلشارة المفه

ها مفاد الغیر، و إن كان األقوى عدم وجوب التوكیل، و یجوز بغیر العربی مع العجز عنه، و عند ذلک ال بأس بإیقاعه بغیره لکن بعبارة یکون مفاد

 .العربی بحیث تعد ترجمتهاللفظ 
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زوجین و مهر و اختیار و بلوغ در آن شرط شده است. 

 .که در نکاح دائم نیز مهه اين شرايط الزم است گونه مهان

ی بسیاری از فقهاء اذن ولی در  اذن ولی: به عقیده – 3

فرقی بین نکاح دائم و  جهت ازاينعقد باکره الزم است و 

 .موّقت نیست

احکام فرزند: متام احکام فرزند ناشی از عقد دائم،  – 2

حمرمیت، ارث، در نکاح موّقت نیز جاری است، از حیث 

 .نفقه، حضانت و واليت

که در عقدی دائم عّده واجب است در  گونه مهانعّده:  – ۴

ی عقد موّقت  باشد، منتهی عّده عقد موّقت نیز واجب می

 .ی عقد دائم است تر از عّده کوتاه

که عقد موّقت با دائم دارند و  هايی تفاوتاّما 

بت به دائم ی امتیاز و سهولت عقد موّقت نس دهنده نشان

 :باشد عبارتند از می

عقد دائم از جهت زمان حمدوديتی ندارد، ولی عقد  – 2

 .زمانی وابسته به توافق طرفین است ازنظرموّقت 

ی مهسر بر مرد واجب است، ولی در  در عقد دائم نفقه – 3

 .عقد موّقت چنین نیست

دائم، در عقد موّقت زن و شوهر از مهديگر ارث  برخالف – 2

 .برند منی

در عقد دائم زن و شوهر بدون رضايت يکديگر  – ۴

توانند از بارداری جلوگیری کنند اّما در عقد موّقت  منی

 .توانند می

در ازدواج دائم زن حّق مهخوابی دارد ولی در عقد  – ۶

تواند شرط کند که نزديکی واقع نشود و  موّقت زن می

الصاحلین، منهاج )بستگی به توافق طرفین دارد خوابگی هم

 .(232و  233، ص 3سّید ابوالقاسم خويی، ج 

در عقد موّقت با پايان يافنت مّدت يا با رضايت مرد  – ۵

ی طالق  و نیازی به صیغه شود میجدايی قهرًا حاصل 

 .(33۹ص ، 3ج  ،حترير الوسیله امام مخینی،)نیست
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 عقد نکاح گانه پنج های ویژگی 2-3

 گانه پنج های ویژگیجوادی عاملی در بیست و نهمین جلسه درس خارج نکاح،  اهلل تیآحضرت 

 .قرارداد یموردبررسعقد نکاح را 

« نکاح»و « تزويج»درباره الفاظ خاصه که فقط بايد 

باشد اين هم شهرت است « انکحت»و « زوجت»مطرح بشود، 

نه امجاع، امجاع درباره اصل لزوم صیغه است و اگر جممعان 

به امجاع اعتماد  سان آن، کردند یمنو فقها دلیلی ذکر 

علیهم( وقتی بر  اهلل رضوان، برای اينکه اين فقها)کرد می

يک سند معتربی دارند،  هرحال بهيک امری اتفاق کردند، 

دو امر را در  ها نيالکن مهه اين بزرگواران يا اکثر 

: يکی آن اصالت حرمت و استصحاب خوددارندکنار فرمايش 

حرمت است و يکی هم احتیاط در مسئله ناموسی. اين نشان 

ته باشد و مدرک که ممکن است اين امجاع مدرکی داش دهد یم

باشد؛ لذا آن صالبت و قدرِت خودش را امجاع از  ها نیمه  آن

هست که صیغه الزم  موردقبول« فی اجلمله»؛ ولی دهد یمدست 

است؛ اما عربی باشد يا نه؟ بعد از عربّیت ماضی باشد 

يکی پس از  ها نيايا نه؟ و اين کلمات خاص باشد يا نه؟ 

 ديگری مورد اختالف است.

هیچ ترديدی نیست که احتیاِط الزم  ان بايد گفتدر پاي

اين است که عقد با عربی باشد؛ حاال صريح بود، ظاهر 

بود، ماضی بود، مضارع بود، مجله امسیه، بود؛ ما فقط 

ظهور داشته باشد؛ طرفین بفهمند،؛ حماوره عقال  میخواه یم

و مانند  گانه سههم آن را امضا بکند ؛ اگر اين عناصر 

 عقِد صحیح. شود میآن بود 

صیغه الزم است، بعد هم ادعا شد که صیغه بايد  عقد در

عربی باشد، بعد هم دوتا کلمه در اجرای صیغه مورد 

اتفاق است، بقیه مورد اختالف است و مانند آن و روشن 

شد که اصل امجاع ناظر بر اصل صیغه است نه بر کلمه و 

  صحیح است.فقط اين راه، راه  گانه پنج های راهدر بین 
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 دیگر عقود با نکاح عقد مقایسه/طرفین رضایت با حتی صحیح نبودن عقد نکاح 8-9-5

طیب نفس کافی  صرف بهدر جريان مال تصرف در مال ديگری 

هنج احلق وکشف ) ،«لَا يَحِلُ ّمَالُ اّمْرِئٍ ّمُسْلِمٍ نِلَا بِطِيب نَفْسهُ»است، به استناد 

؛ ابراز الزم نیست، عقد الزم کي نيا (4۹2الصدوق، احلّلی، ص

نیست و مانند آن. هبه کافی است، اين دو؛ معاطات صحیح 

است، اين سه؛ عربیت و مانند آن الزم نیست، چهار؛ و در 

خصوص عقد نکاح فقط صیغه الزم است. در جريان نکاح ِصرف 

طیب نفس کافی نیست، هبه کافی نیست، معاطات کافی 

 ها نيادر معاطات و  که نآنیست، رضايت طرفین و مانند 

اما در پنجمین هست کافی نیست، کتابت هم کافی نیست، 

؛ ولی در مال، مهه اين عناوين خواهد میفقط لفظ مورد 

صحیح است؛ يعنی طیب نفس کافی است، هبه کافی  گانه پنج

است، معاطات کافی است، کتابت کافی است، لفظ هم که 

 ها نيااز  هرکدامکافی است برای تصرف در مال؛ البته 

؛ يکی عقد است يکی نیست، يکی رادارندحکم خاص خودشان 

فی »عقد الزم است و يکی عقد الزم نیست و مانند آن. اين 

 که بیان شد طور مهان هست که در نکاح موردقبول« اجلمله

از عناوين چهارگانه کارساز نیست، فقط لفظ  کدام چیه

 .تهس موردقبولکافی است و اين امجاع هم 

 دیدگاه شهید ثانی در مورد لفظ صیغه نکاح 8-9-8

خواستند بگويند چون نکاح صبغه عبادی دارد،  ها یبرخ

بايد از الفاظ خاص استفاده کرد. اين صبغه عبادی در 

فيه »اينکه  عنوان بهفرمايش مرحوم شهید ثانی در مسالک 

( .01، ص1مسالک األفهام، الشهیدالثانی، ج) «شوب ّمن العباّدة

علیه( در تذکره  اهلل رضوانچنین تعبیری دارد؛ ولی عالمه )

نوع ّمن »چون « الّنكاح نوع ّمن العباّدة»باالتر از اين داشت که دارد 

-تذکرة الفقهاء ).است، پس اذکار خاصه معترب است« العباّدة

اين تعبیر شهید در مسالک که  (.102ط.ق، العالمه احللی، ص

فرمود شائبه عبادت در آن هست و تعبیر عالمه در تذکره 

، اين هم يک برداشت مناسبی است از «نوع ّمن العباّدة»که فرمود 
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ابی ) ،«ّمَنْ تَزَوَجَ فَقَد أَحْرَزَ نِصْفَ ّدِيّنِهِ»اينکه درباره نکاح وارد شد: 

)الشیخ جعفرحممدبن احلسن بن علی بن احلسن الطوسی

و از طرفی گفتند خطبه  (120ص األمالی،  الطائفه(،

 ها نياخبوانید و قبل از آمیزش دو رکعت مناز خبوانید، 

 .غه عبادی داردبکه مثاًل ص دهد یمنشان 

تا اینکه برسیم ماضی باشد،  ضرورت عربیّت را ثابت کند تواند می ها نیاحاال ببینیم که اصالً 

  مضارع باشد و امثال آن.

 نقد شیخ انصاری بر صریح بودن ماضی در انشا 8-9-9 

گفتند حاال که لفظ الزم است، بايد عربی باشد،  ها یبرخ

بايد ماضی باشد، چون ماضی صريح در انشاست. مرحوم شیخ 

ماضی صريح در  برفرض: نديفرما یمانصاری در کتاب نکاح 

انشا باشد، مجله امسیه که َاْصرح از آن است در انشا و به 

از مسئله ازدواج  تر مهممهین مجله امسیه در مسئله طالق که 

پس اگر ماضی «. أنِت طالٌق»گويند  و می شود میاست اکتفا 

الشیخ )صريح باشد که نیست، مجله امسیه َاْصرح از آن است.

در  ها نيامهه  (.1۹و  10ص نکاح،کتاب ال مرتضی األنصاری،

صورتی است که عربّیت الزم باشد؛ البته مسئله احتیاط سر 

جايش حمفوظ است. يک حرف شیرين و لطیفی مرحوم شیخ 

انصاری دارد که آن حرف را مالحظه بفرمايید که اصل 

صیغه عربی باشد از کجاست؟ حاال فروعات فراوانی بر 

عربی باشد، اگر آگاه  لزوم عربّیت ذکر کردند که بايد

 تواند منیاست که آگاه است، وگرنه بايد ياد بگیرد، اگر 

ياد بگیرد وکیل بگیرد و اگر توکیل ممکن نیست، نوبت به 

؛ اين سه ـ چهارتا فرع را متفرع کردند بر رسد یمترمجه 

اصل لزوم عربّیت. اين فرمايشات مرحوم شیخ انصاری را 

تا زمینه بشود برای فرمايشات بعدی مثل  میکن یمنقل 

بعید نیست که هر ملتی،  گويد میمرحوم حمقق نائینی که 

هر حنلتی، هر قومی به زبان خود نکاح بکند. آذری با 

زبان آذری، فارسی با زبان فارسی، عربی با عربی، سريانی 

با سريانی، به چه دلیل؟ مگر مناز است که لفظ خاص 

 داشته باشد؟
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 دیدگاه شیخ انصاری در مورد عربی بودن لفظ صیغه نکاح 8-9-4 

اصل فرمايش مرحوم شیخ انصاری خیلی فرمايش لطیفی است 

اين را مالحظه کنید، اين زمینه شد برای اينکه مرحوم 

مرحوم  نکهيبعدازاآقای نائینی در تعلیقه بر عروه، 

دارد که عربی باشد، ايشان دارد که  حممدکاظمآقا سید 

السیدحممدکاظم الطباطبائی ) ،«د صحة الّنكاح ّمن كل قوم بلسانهمال يبع»

به چه دلیل عربی  (.101، ص1ج ،العروة الوثقی الیزدی،

الزم است؟ به دلیل اينکه قرآن عربی است، به دلیل 

 أَحَلَ وَ﴿ هم آنرا گفته، قر« انکاح»و « تزويج»اينکه قرآن 

 را دوفروشيخر گفته، را (311، آيه3بقره/سوره) ﴾الْبَيْعَ اللِهُ

 را (.222، آيه۹توبه/سوره) ﴾اشْتَرَّي اللِهَ سنِ﴿ است، نگفته که

 جا مهه گفته، را (.۹، آيه13مجعه/سوره) ﴾الْبَيْعَ ذَرُوا وَ﴿ گفته،

 عقد هم بیع است، برده بکار را ها نيا و شراء و بیع

ند، میز حرف عربی است عربی قرآن البته. است الزم

اگر کسی نکاح کرد، اگر کسی تزويج کرد، معنای  گويد می

 نکهيا مثل؛ «انکحت»يا « زوجت»آن اين نیست که بگويد 

بعُت »کرد، معنای آن اين نیست که بگويد « بیع»اگر کسی 

است، هر قومی هر  دوفروشيخراين حکم مال «. و اشرتيُت

ملتی زبان خاص و فرهنگ خمصوص خودش را دارد. پرسش: 

« الکالم»؛ يعنی کالم، «کالم»نه عربی. « کالم»...؟ پاسخ: 

است، يا فارسی  یانياسرييا عربی است، يا عربی است، 

 طور نيااست، يا آذری است؛ کالم ـ کالم است، نگفته عربی 

است که گفتند مناز خبوانید و آن اين است،  وقت کياست! 

و سوره خبوانیم؛ اما « محد»معلوم است که در مناز بايد 

الْبَيِعَا َِ بِالْخِيَارِ ّمَا لَمْ »گفتند اگر کسی اين کار را کرد که  یوقت کي

ط اإلسالمیة، الشیخ -الکافی) ،«ٍيَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَا َِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَام

چه آذری، چه فارسی، چه تازی.  .(213، ص1الکلینی، ج

ال »یه( فرمود عل اهلل رضوانبعدها که مرحوم آقای نائینی)

، از فرمايشاتی که «تبعد صحة النکاح من کل قوم بلساهنم
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مرحوم شیخ انصاری فرمودند نشأت گرفته است. مهه اين 

به اينجا  یبند مجعبرای آن است که در پايان و در  ها حرف

چیزی در بین نیست، حتی « احتیاِط الزم»برسیم که بیش از 

 خواهد میآدم  یقتو کيگفنت هم دشوار است، چون « اقوا»

 خواهد می یوقت کياحتیاط بکند؛ البته سبیل جنات است، 

فتوا بدهد، میگويند چرا اين حرف را زدی؟ ما که گفتیم 

کالم حمِلل است، نگفتیم عربی حمِلل است! گفتیم کالم حمِرم 

و « بیع»است نگفتیم عربی حمِرم است! قرآن عربی است 

را بکار برديم،  ها نيا ﴾الْبَيْعَ اللِهُ أَحَلَ﴿ و ﴾الْبَيْعَ ذَرُوا﴿و « شراء»

ما «. بعُت و اشرتيُت»نه معنايش اين است که مشا بگويید 

آجرتُ و »اجاره را گفتیم، نه معنايش اين است که بگويید 

را بگويید. ما عقود ديگر را به عربی  ها نيا« استأجرتُ

 1۹گفتیم. فرمايش مرحوم شیخ را نگاه کنید؛ در صفحه 

؛ يعنی ايجاب و قبول «و المّشهور أيّضاً أنِه يّشترط وقوعهما»دارند که 

، اصل عربی وقتی زير سؤال رفت، ماضی و «بالعربيّة ّمع القدرة»

چرا؟ « و هذا االشتراط أيّضا ال يخلو ّمن نظر. »رود یممضارع هم زير سؤال 

کتاب النکاح، الشیخ مرتضی ) ،«لعدم ّما يّنهض ّدليال بعد العموم»

 ﴾بِالْعُقُوّدِ أَوْفُوا﴿ما عموماتی داريم؛ مثل  (.1۹نصاری، صاأل

ناظر به  ها نيا آن، امثال و (.2، آيه1مائده/سوره)

، شرطی ذکر نکردند، نگفتند عقد اگر عربی اند اسباب

است، وقتی پیمان را  جور نياباشد، يا عربی باشد، 

 .بستید، به اين پیمان خود عمل کنید

اگر بگويید اين منصرف به عربی است، انصراف را هم در 

انصراف در اثر غلبه وجود  یوقت کياصول مالحظه فرموديد، 

بگويید اين  دیخواه یماست، اين کاربرد فقهی ندارد، مشا 

لفظ به چه معناست؟ غالب مصاديق اين از آن قسم است؛ 

اما اين لفظ که در آن مصاديق خاص بکار نرفته است و 

در آن راه نیست، لفظ در مفهوم خودش  هم آنتعمال اس

نه در مصداق، مصداق غالب است، بله،  شود میاستعمال 
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غلبه وجودی باعث انصراف حوزه لفظ و مفهوم نیست. آن 

انصرافی که در اصول روی آن حساب باز کردند، انصراف 

در استعمال است، چون غالبًا اين لفظ در آن معنا 

در اينجا اين لفظ استعمال  که کنونا، شود میاستعمال 

در آن معنا استعمال شده يا در معنای  میدان یمنشد، 

حمجور و معنای غیر غالب، بله، اين انصراف باعث ظهور 

است؛ اما غلبه وجودِی مصداق که باعث ظهور نیست، ظهور 

برای حوزه لفظ و مفهوم است، غلبه وجودی برای مصداق 

کجاست. اصاًل اصول را برای است، مصداق کجاست، مفهوم 

انصراف غلبه وجودی است و  منشأ! فرمود خوانند یممهین 

در حوزه لفظ و  دیخواه یمغلبه وجودی هم اثر ندارد. مشا 

بگويید اين لفظ را که  دیخواه یممفهوم حرف بزنید، مشا 

گفتیم فالن مفهوم در نظر است، به چه مناسبت؟ برای 

« کثیرًا ما»اينکه مصاديق آن زياد است؟ اگر اين لفظ 

که استعمال شد آن  هم ندر آن معنا استعمال بشود، اآل

، بله اين درست است، اين انصراف ديآ یممعنا به ذهن 

ستعمال شد، دارد؛ اما اگر لفظ در يک معنای جامعی ا

حاال در بازار اين قسم و اين مصداق فراوان است، معنای 

آن اين نیست که اين لفظ در اين قسم استعمال شده است. 

فرمود عربی بله، وقتی گفتند تزويج کنید، نکاح کنید، 

در حجاز و  که یمادامغلبه وجودی آن عربی است؛ اما تا 

رفتیم،  امثال حجاز هستیم، وقتی از اين منطقه بیرون

غلبه وجودی آن چیز ديگری است. پس اواًل غلبه وجودی است 

 عربدر منطقه  که یمادامنه غلبه در استعمال و ثانیًا 

، اين «نکاح»، «تزويج»حرف زديم وقتی میگويند  نینش

، از اين قلمرو و اين منطقه ديآ یمدوتا لفظ به ذهن 

 ديگر، یها استانبیرون رفتیم، رفتیم شهرهای ديگر، 

. ديآ یممراکز ديگر، قاره ديگر، الفاظ ديگر به ذهن 

پرسش: ...؟ پاسخ: حاال گاهی در اثر مهان انس اين قوم 

 اند مأنوسکه با فارسی يا آذری  یوکسان استبه عربیت 

آذری مأنوس  یها واژهبه زوجیت، به مهان  ها آنذهن و انس 

؛ البته برای عربّیت شود می، به عربی و عربی مأنوس شود می

« عربی مبین» عنوان بههست که قرآن از عربی  یا صهیخصيک 

( هیعل اهلل سالم. يک بیان نورانی از امام باقر)کند یمياد 
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 نِنَا﴿گفت: « عربی مبین»است که عربی را چرا خدا در قرآن 

 ) ﴾؟بِينٌّمُ عَرَبِيٌ﴿ يا( 2، آيه42زخرف/سوره) ﴾؟عَرَبِيّاً قُرْآناً جَعَلّْنَاهُ

 تُبِيّنُهُ لَا وَ الْأَلْسُنَ يُبِينُ» عربی اين اينکه برای (.232، آيه21حنل/سوره

 و لغت در ظرايفی يک (.232، ص2ط اإلسالّمية، الّشيخ الكليّني، ج-الكافي) ،«الْأَلْسُنُ

 عربی پیام توانند یمن ديگر یا زبانه که هست عرب فرهنگ

 مهه که دارد را قدرت آن عربی ولی کنند؛ ترمجه درست را

فارسی  در نکهيباا ما. کند ترمجه تواند می را ها فرهنگ

، ميآور یمفرهنگ ما غنی و قوی است، خیلی از جاها کم 

منونه ما در عربی به يک نفر  عنوان بهاصاًل کلمه نداريم. 

، به مجع «أنتما»، به دو نفر میگويیم «أنَت»میگويیم 

، ما اصال ميآور یم، اين را در فارسی کم «أنتم»میگويیم 

برای تثنیه حرف نداريم، لفظ نداريم. ما به يک نفر 

، مهین! «مشا»به دو نفر و باالتر میگويیم « تو»میگويیم 

فارسی ترمجه کنیم، ناچاريم  اگر خواستیم تثنیه را به

است،  طور نيايک کلمه ديگری ضمیمه آن کنیم. در ضمیرها 

است. ما  طور نيااست، در مغايبها  طور نيا ها خماطبدر 

در عربی؛ اما در فارسی ما برای « هو، مها، هم»میگويیم 

به «. ها آن»و « او»تثنیه حرفی نداريم اصال، میگويیم 

«. ها آن»از دو به باال میگويیم ، «او»يک نفر میگويیم 

 طور نیمهاين وسعت فرهنگ عربی است. در زمان و زمین هم 

به اين جای نزديک،  میکن اشاره میخواه یماست، ما 

؛ «آجنا»نزديک نباشد میگويیم  که نیمه« اينجا»میگويیم 

، «هذا» گويد مینیست، به نزديک  جور نيااما عربی که 

«. ذلک» گويد می، به دور «ذاک» گويد می، به میانه «ذا»

حرف داريم، نه برای ضمیر « وسط»ما نه برای زمان 

حرف داريم و نه برای مردم حرف داريم. ما به « وسط»

به  ها آن، «تو»به زن هم میگويیم « تو»مرد میگويیم 

اين خصوصیات «. أنِت»به زن میگويند « أنَت»مرد میگويند 

قرآن  سان آنچند بار  فراوان در عربی هست. اين است که

ديگر  یا حرفهکه ناچار است از  ندیب یم، کند یمرا ترمجه 

کمک بگیرد. بعضی گفتند ترمجه قرآن متعّذر است؛ ولی 

بودنش يقینی است اگر متعّذر نباشد. ما ناچاريم  متأثر
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کلمه را کنار هم ذکر بکنیم تا يک کلمه عربی  تا چند

را معنا کنیم. اين است که وجود مبارک امام 

( فرمود عربی آن توان را دارد که السالم هیعلباقر)

ترمجان لغات و فرهنگ ديگر باشد؛ ولی لغات و فرهنگ 

ديگر آن قدرت را ندارند که عربی را ترمجه کنند، اين 

 .سر جايش حمفوظ است

رمايش مرحوم شیخ اين است که اگر مثاًل پیامرب لطیفه ف

تازی و فارسی بود و کتاب فارسی بود و به زبان فارسی 

، ما شک نداشتیم که اجرای صیغه عربی کافی شد یمنازل 

است. حاال چون به عربی نازل شد مشا هم شک نکنید که 

حرف زد، گفت اگر کسی ازدواج  جور نيافارسی کافی است! 

يا « زوجت»نکاح کرد، نه يعنی بگويید  کرد، اگر کسی

« شراء»کرد، اگر کسی « بیع»اگر کسی «! انکحت»بگويید 

؛ يعنی اين پیمان «بعُت و اشريُت»کرد، نه اينکه بگويد 

است. پرسش: ...؟ پاسخ: کجای اين منصرف است؟!  جور نيا

. پرسش: ...؟ پاسخ: آورد یمنغلبه وجودی که انصراف لفظی 

سمعاً و »بگويید، آن  نیچن نياور اين است که است دست وقت کي

، حتی در بعضی از موارد مالحظه فرموديد کسی گفت «طاعةً

 است درست فرمود (.2، آيه21اسراء/سوره) ﴾،الْبَصِيرُ السَمِيعُ هُوَ﴿

 هُوَ﴿ گفتم من که اينجا ولی است؛ «بصیر» و «مسیع» خدا که

کمال ) ،«األبْصَار وَ الْقُلُوبِ ّمُقَلِبَ يَا» يا! بگو را ﴾السَمِيعُ هُوَ﴿ مهین ﴾السَمِيعُ

اينجا  (.213، ص2الدين و متام النعمة، الشیخ الصدوق، ج

را بگو؛ البته در « القلوب مقلب»را نگو، مهان « ابصار»

مردمی چه  یا حرفه؛ اما در باخداذکر در دعا در مناجات 

 اثری دارد؟

است، « بیع»حرف بزنیم،  میخواه یمبنابراين با مردم 

است و مانند آن. « مضاربه»است، « اجاره»است، « شراء»

کرد، اگر کسی « بیع»حاال وقتی قرآن فرمود اگر کسی 

؟ اينجا هم «بعُت و اشرتيُت»کرد؛ يعنی بگويید « شراء»

دارد اگر کسی ازدواج کرد، نکاح کرد، نه يعنی بگويید 

باعث انصراف نیست. پس غلبه وجودی که «. زّوجت و انکحت»
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و ّدعوّي ننصراف العقوّد نلي العقوّد العربيّة غير ّمسموعة، كدعوّي اختصاصها بها »مطلب.  کي نيا

کتاب النکاح، الشیخ مرتضی ) ،«في الخطاب الملقي نلي المّشافهين

ذات اقدس اهلی با مشافهین حرف  هرحال به «(.1۹األنصاری، ص

زدند، مهین مسئله نکاح و ازدواج را در تورات و در 

اجنیل به زبان عربی و سريانی و امثال آن گفته شد. برای 

هر ملتی به زبان آن ملت حرف زد، معنای آن اين نیست 

 ها یانيسرفقط عربی، برای  ها یعربکه اين ازدواج برای 

علیه(  اهلل رضواناحب جواهر)فقط سريانی. آنکه مرحوم ص

درباره جموس دارد که جموس را مثاًل پیامربی بود که کشتند 

و کتابی داشت، مرحوم صاحب جواهر درباره جموس اين 

 لیاسرائ یبنفرمايش را دارد؛ پیامربی داشتند مثل پیامرب 

 يَقْتُلُو ََ وَ﴿ يک؛ (202، آيه2آل عمران/سوره) ﴾،األنْبِيَاءَ قَتْلَهُمُ وَ﴿که 

 ها جموس اين که حاال دو؛ (12، آيه3بقره/سوره) ﴾،الّنَبِيِينَ

 را پیامربشان ها نيا و بود آورده کتابی داشتند، پیامربی

 فارسی به ازدواج از زبان یفارس پیامرب. کردند شهید

ين نیست که برای مهیشه فارسی ا معنايش است، ادکردهي

حيث ننِهم »به اينکه اين نیست:  ديفرما یمالزم است. ايشان 

و »، اگر چنین دعوايی بکنید: «أعراب و لم يثبت نلحا ْق العقوّد الفارسيّة بها

و ّدعوّي انصراف العقوّد نلي العقوّد العربيّة غير »چنین دعوايی کرد:  شود منی« ذلک

أل َِ ظاهر »اين دعوای دوم هم مسموع نیست، چرا؟ « ّمسموعة، كدعوّي

 أَوْفُوا﴿، وقتی میگويند «وط، وجوب الوفاء بها ّمن حيث هي عقوّد و شروطأّدلة العقوّد و الّشر

 هستید جا هر حاال بکنید، عمل خود پیمان به يعنی ﴾؛بِالْعُقُوّدِ

 بله؛ آورديم خاص لفظ کي ما اگر. گفتید زبانی هر به و

و مهان  ها مانیپمهان  به نیاورديم که خاص لفظ اما

بعباراتها المؤّدّية لها و لهذا لو القي ّمثل هذه الخطابات نليّنا ّمن غير عبرة »مطلقات عمل کنید 

اگر اين تعبیرات برای  ديفرما یم؛ مرحوم شیخ «ّمعاشر الفُرس

، ما شک نداشتیم که عربی را شد یمنازل  ها زبان یفارسما 
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، شک نداشتیم که عربی و سريانی را هم شود میهم شامل 

الخطابات نليّنا ّمعاشر الفرس، لم نّشکّ في عموّمها لما عبّر عّنه لو القي ّمثل هذه : »شود میشامل 

؛ اگر يک کتاب آمسانی برای ما بود «بالعربي أو الفارسي و التركي و الزنزي

اگر تزويج کرديد  گفت یمو به زبان فارسی بود و به ما 

است يا  نیچن نيااست، اگر نکاح کرديد حکم آن  نیچن نيا

ما شک نداشتیم که آذری و  تزويج کنید يا نکاح کنید،

، برای اين با شود میعربی و سريانی و زجنی مهه را شامل 

ما دارد فارسی حرف میزند، نه معنايش اين است که مشا 

بنابراين جا برای حکم ضرورت عربّیت  ؛فارسی خبوانید

ـ و أعزب ّمن ذلک كلِه ّما ذكره المحقِق الثاني في جاّمع المقاصد »نیست. از اين به بعد 

القدرة و عدّمها ال  سنِفي  زيبفي باب الرهن ـ ّمن ّمّنع صد ْق العقد علي غير العربي ّمع القدرة علي العربي نذ ال 

کتاب النکاح، الشیخ مرتضی ) «ّمدخل لهما في ّمعاني األلفاظ و ّمّنصرفها

به لفظ  یکار چهعقد؛ يعنی عقد، پیمان،  (.1۹األنصاری، ص

دارد؟ حاال اگر عربی نشد چرا عقد نیست؟ چرا رهن نیست؟ 

اگر عربی حرف  سان آنپس فرمايش حمقق ثانی اين است که 

میزند، نبايد عربی فکر بکند، اگر عربی حرف میزند مهان 

 .حمدوده خاص خودش را بايد داشته باشد

 دیدگاه مرحوم نائینی در مورد لفظ صیغه نکاح 8-9-1 

 اهلل رضوانبیان؛ يعنی اين بیان مرحوم شیخ انصاری)اين 

تعالی علیه( باعث شد که حمققان و فقهای بعدی؛ مثل 

مرحوم آقای نائینی، ايشان در تعلیقه شان بر عروه 

که فرمود عربّیت الزم است،  حممدکاظممرحوم آقا سید 

ی که و بعضی از فقهای بعد« ال تبعد صحة الّنكاح ّمن كل قوم بلسانهم»فرمود 

هستند مثل مرحوم  ها نياجزء شاگردان مرحوم نائینی و 

مهان فرمايش مرحوم شیخ  هم آنکه ايش یعبدالعلآقا سید 

 ،«ال وجه له»را دارد که انصراف به عربی انصراف غالبی است 

ر د هم آنايش (.1۹کتاب النکاح، الشیخ مرتضی األنصاری، ص)

األحکام، سبزواری، مهذب ).رادارندشرح عروه اين فرمايش 

 (.321، ص34ج
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بنابراين مائیم و احتیاط؛ البته احتیاط وجوبی حرفی 

عاملانه سخن  خواهد می سان آن یوقت کيدر آن نیست؛ اما 

عربی « اال و البد»بگويد دست ما خالی است که بگويیم 

 سان آن شد یمنالزم است. اگر مستندی برای امجاع جممعین ذکر 

 ها نياکه يک سندی است؛ ولی غالب  کرد میاطمینان پیدا 

و به احتیاط در مسئله  سو کيبه مهان استصحاب حرمت از 

 .ناموس از سوی ديگر استناد کردند

پس مسئله صريح بودن و اصرح بودن، ادعای صراحت در 

فرمايشات برخی از فقهای قبلی است و مرحوم شیخ انصاری 

امسیه که اصرح : اگر ماضی صريح باشد، مجله ديفرما یم

مربوط به فرمايشات آن آقايان است و صراحت  ها نيااست، 

ظاهر در اين  که نیمهالزم نیست، بلکه ظهور کافی است، 

 ها یبرخامر باشد، اين مسئله کافی است؛ چه اينکه 

 جممل ﴾بِالْعُقُوّدِ أَوْفُوا﴿مگر  ميیگو یممتیّقن متسک کردند،  قدر به

 اکتفا متیّقن قدر به مشا که داريم امجالی علم ما و است

 عهد به ملتی هر گويد می عمومات و اطالقات اين کنید؟ می

 به یهرکس عقد کند، وفا خودش عقد به کند، وفا خودش

ست، نه جای قدر متیّقن گیری است، نه جای ا خودش زبان

انصراف است، نه جای درخواست صراحت است و مانند آن. 

و « صراط النجاة»دارد  یا رسالهمرحوم شیخ انصاری يک 

را که البد مالحظه فرموديد  ها رساله، «صیغ العقود»يک 

« صیغ العقود»به مهان زبان ساده فارسی نوشته است. در 

برای اينکه روشن بشود که مسئله انشاء است، فرمود حاال 

را انشا بکنید،  یزیچ کيمثاًل خبواهید « بیع»که مشا در 

باشید، اصاًل ادبیات را برای مهین  بايد مواظب زبانتان

بگويید اين فرش را فروختم  دیخواه یمساختند، مشا اگر 

بگويید اين « بیع»يا اين مال را فروختم، اگر در عقد 

باطل، باطل؛ يعنی باطل، اگر  شود می، ام فروختهرا 

خرب « ام فروخته»صحیح، چرا؟ چون  شود میبگويید فروختم، 

انشا کنید. اين  دیخواه یمست، مشا انشا ا« فروختم»است، 

حداکثر احتیاط  هرحال بهاست که ما اآلن اصرار داريم که 

باشد، اين است که خیلی از اين دفرتدارها مهان 

که دفرت  اند یدانشگاهدانشگاهی و امثال  یها کرده لیحتص

مشا پیچیديد که  جور نيا وقت آنازدواج و طالق دارند؛ 
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باشد، بسیاری از  جور نيااشد، بايد عربی باشد، ماضی ب

، اينکه طلبه نبود، اين چند کند یماين عقود مشکل پیدا 

سالی دانشگاه خوانده، بعد دفرت ازدواج و طالق گرفت، 

اين خطر را هم مشا ببینید. اگر راه باز است، چرا ما 

ببنديم، اگر راه بسته است که بسته است؛ در عبادات 

ط -الکافی) « نِنَمَا يُحَلِلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِمُ الْكَلَام»راه بسته است و کالم 

راه را بسته است؛  (.332، ص1اإلسالمیة، الشیخ الکلینی، ج

اما آجنايی که راه باز است چرا ما ببنديم؟ اگر اين 

جامع المقاصد فی شرح القواعد، المحقق الثانی)المحقق ) فرمايشاتی که جامع املقاصد

که عربی باشد و فعل  اند گفتهو اين بزرگان  (.64، ص5 الکرکی(، ج

ماضی باشد، صريح در انشا است و امثال آن، خیلی از 

فقط سه يا چهار سال درس دانشگاهی خواندند و  ها نيا

 ؟شود میاجازه ازدواج و طالق گرفتند، اين چه 

 ماضی بودن لفظ صیغه نکاح از دیدگاه شیخ انصاری 8-9-0 

 241، صفحه «صیغ العقود»فرمايش مرحوم شیخ انصاری در 

را ذکر کردند؛ « بیع»اين است، در حبث نکاح وقتی مسئله 

به چه « انکحت»اگرچه عنوان حبث درباره نکاح است که 

مثال به  وقت آنبه چه معنا باشد؛ « زوجت»معنا باشد، 

« نکاح»زدند که بايد انشا باشد؛ يعنی از مسئله « بیع»

رفتند، فرمودند: و مهچنین است در مجیع « بیع»سئله به م

که الزم  ها نياو مثل « صاحلت»و « بعت»عقود؛ مثل لفظ 

« بیع»سازم  است قاصد اين باشد که به اين لفظ واقع می

را و به عبارت ُاخری: معنای انشائی لفظ « صلح»يا 

باشد و معنای اخباری آن،  می« فروختم»مثاًل « بعت»

 طور نیمههم « انکاح»در « تزويج». در باشد یم «ام فروخته»

از گذشته دارد خرب « ام فروخته»اگر گفت « بیع»است. در 

؛ يعنی اآلن ايجاد کردم. «فروختم»؛ اما اگر گفت دهد یم

است، در عقد  طور نيااست، در ازدواج  طور نيادر نکاح 

است. پس اگر کسی  طور نيااست، در اجاره هم  طور نيارهن 

خواست انشا بکند، بايد مواظب آن نکات ادبی هم باشد. 

 .اين هم از فرمايشات لطیف مرحوم شیخ انصاری
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 احتیاط الزم در عقد نکاح 8-9-7

حال مائیم و فضای احتیاِط الزم، بله از احتیاِط الزم 

بزرگان گفتند  مهه نياپايین آمد، برای اينکه  شود منی

روايتی که در  تا چنددستشان خالی نیست و اين  هرحال به

وسائل ) ،میکن یمحبث قبل خوانديم که فرمود: ما احتیاط 

، ابواب مقدمات 310، ص33 الشیعة، الشیخ احلرالعاملی، ج

که  شود میمعلوم  (.، ط آل البیت211النکاح وآدابه، باب

در مقام فتوا خبواهد  سان آن وقت کيبايد احتیاط کرد. 

بگويد اين حالل است و آن حرام، بايد دست او ُپر باشد، 

، احتیاط طريق جنات کند یمدر مقام عمل احتیاط  یوقت کي

است و احتیاط آموزی هم باز طريق جنات است. در رواياتی 

اين روايات  یها قسمتکه مربوط به اين حبث بود بعضی از 

کردند که حضرت فرمود اگر کسی به آن متسک  ها نيارا مثاًل 

، کافی «انکحت»، کافی است، اگر کسی گفت «زّوجُت»گفت 

. داد یمبود جور ديگری حضرت يادش  زبان یفارساست، اگر 

ياد  توانند یمپرسش: ...؟ پاسخ: در اين مقدار که 

بگیرند که عربی خبوانند، اين را گفتند که اگر 

رند، نشد توکیل، وکیل بگیرند. اول ياد بگی توانند یمن

توکیل که ـ احلمد هلل ـ آسان است و اگر توکیل ممکن نبود 

. مرحوم آقای خويی و رسد یمدر خبش بعدی نوبت به ترمجه 

ديگران اصرار دارند که حتمًا از مرحله احتیاط به 

 فتوا بدهند و یجور نيا خواهند یممرحله قّوت برسند، مثاًل 

العروة الوثقی فیما )بر فرمايش مرحوم شیخ نقدی کنند.

 ،1ج يزدی، طباطبائی کاظم حممد ،(یتعم به البلوی) احملّش

، روايت چهار از 313وسايل، جلد بیستم، صفحه ( .1۹1ص

روايت چهار که از «. عقد نکاح»، از ابواب باب يک

قَالَ »عزلي است ظاهراً « عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ ّمَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ بُرَيْدٍ»مرحوم کلینی است 

( السالم هیعلاز وجود مبارک امام باقر)« سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيهِما السَالم

 اين (32، آيه4نساء/سوره) ﴾غَلِيظاً اقاًيثّم ّمِّنْكُمْ أَخَذْ ََ وَ﴿عَنْ قَوْلِ اللَهِ عَزَ وَ جَلَ »

: فرمود حضرت مبارک وجود «َفَقاَل» چه؟ يعنی آيه مجله

 کلمه «ّميثا ْق» ؛«نِلَيْهَا يُفّْضِيهِ الرَجُلِ ّمَاءُ فَهُوَ ﴾غَلِيظاً﴿دَ بِهَا الّنِكَاحُ وَ أَّمَا قَوْلُهُ عُقِ الَتِي الْكَلِمَةُ هُوَ الْمِيثَا ْقُ»
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 و است مائی مهان «غلیظ» و است نکاح عقد است، نکاح

 کلمه؛ اين. ردیگ یم قرار زن رحم در که است یا نطفه

 ـ کلمه يا ؟«زوجت» يعنی ؟«انکحت» يعنی عربی؟ يعنی

هست؟ چه فارسی چه تازی؟ ايشان به اين استدالل  کلمه

که مثاًل عربی الزم است! بله، لفظ الزم است، کلمه  کنند می

الزم است، حضرت هم فرمود کلمه الزم است، نگفت عربی الزم 

 گويد میمرحوم آقای نائینی است  که  نااست! استاد ايش

که ممکن است هر ملتی به زبان خودش نکاح بکند، ما 

بگويیم اين سفاح است، اين زناست؟! حاال در اينجا يا 

دسرتسی نداشتند يا به اين فکر نبودند، فارسی عقد 

خواندند؛ البته اين فرمايشی که اينجا گفته خیلی لطیف 

است؛ ولی آن فرمايش اصول ايشان، فرمايش کلیدی است، 

قائل شد، اينکه درباره امجاع  شود منیت برای آن قیم

فرائد األصول، الشیخ مرتضی ) ،«هو االصل لهم و هم االصل له»فرمود: 

قیمت  شود منیبرای اين دوتا مجله  (.1۹، ص2االنصاری، ج

گذاشت، حشر او با انبیا و اولیای اهلی باشد. زمینه 

اين سقیفه را امجاع فراهم کرد، طرفداران سقفی هم از 

: ارزد یم! چقدر اين دوتا کلمه کنند میامجاع دارند محايت 

؛ روحش با انبیا حمشور باشد!. مثل مهان «هو االصل لهم و هم االصل له»

ی ذات اقدس اهلی معارف فرمايش مرحوم صاحب جواهر که گاه

. چقدر اين کلمه کند یمجاری  ها نيابلند را از زبان 

؛ اما اينجا يک فرمايش داند یمعرشی و اهلی است خدا 

 کرد یمنخوبی فرمودند. مرحوم آقای نائینی اين جرأت را 

حضريد درباره اصل تکه بفرمايد اين بعید نیست، چون مس

قبول کردند؛ اما شهرت  ها نياصیغه ادعای امجاع کردند 

رمسی بر اين است که بايد عربی باشد، در برابر اين 

علیه(، برخی  اهلل رضوانادعای شهرت مرحوم آقای نائینی)

شاگردان مرحوم آقای نائینی هم بعدها گفتند که نه، 

، يک خواهد میپشتوانه قوی  کي نياالزم نیست عربی باشد. 

باشد، بعد ديگران  شکن صفکه اول  خواهد میشیخ انصاری 

بنابراين اين فرمايشی که  ؛راه بیافتند ها آندنبال 

مرحوم آقای خويی به اين روايت چهار، باب يک، از 

 استناد کرد، اين هم نامتام است.« عقد نکاح»ابواب 
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 صیغه عقد نکاح  گانه سهشرایط  8-9-2

در برابر اين شهرت قوی و غنی، هیچ ترديدی نیست که 

احتیاِط الزم اين است که با عربی باشد؛ حاال صريح بود، 

ظاهر بود، ماضی بود، مضارع بود، مجله امسیه، بود؛ ما 

ظهور داشته باشد، يک؛ طرفین بفهمند،  میخواه یمفقط 

دو؛ حماوره عقال هم آن را امضا بکند، سه؛ اگر اين 

عقِد صحیح. ظهور  شود میو مانند آن بود  گانه هسعناصر 

، حماوره عقاليی هم که فهمند یمکه دارد، طرفین هم که 

هست، ما بگويیم اين عقد باطل است؟! بنابراين، اين 

؟ ما سه ـ میکن یم کار چهصحیح؛ ولی خود ما  شود میعقد 

« ِمن»؛ هم با میخوان یمچهار بار اين صیغه را 

« نفس»، هم متعدی به میخوان یم« باء» ، هم بامیخوان یم

را مرحوم شیخ انصاری در مسئله نکاح  ها نيا؛ میخوان یم

« نفس»ذکر کرده که در مسئله نکاح فرمود: هم متعدی به 

گفت،  شود می« زَوجت منه»، هم «باء»است، هم متعدی به 

؛ میخوان یمگفت؛ لذا ما هر سه را  شود می« زَوجُت»هم 

« ِمن»، با میخوان یميعنی مستقیم بدون حرف جر 

. اين را ايشان در مهان میخوان یم« باء»، با میخوان یم

استعمال « ِمن»دارد به اينکه هم با « صیغ العقود»

، به هر دو وجه شود میاستعمال « باء»، هم با شود می

صحیح است. اين فرمايش ايشان در مهین مسئله نکاح است: 

اند که هر يک از لفظ نکاح و تزويج بنا بر و پوشیده من»

و لکن  شود می« ِمن»مشهور متعدی به مفعول ثانی به کلمه 

در لغت متعدی به نفس وارد است، چنانچه در قرآن جمید 

 ﴾هَاتَيْنِ ابّْنَتَيَ نِحْدَّي أُنْكِحَکَ أَ َْ أُرِيدُ﴿، مثل قوله تعالی: واردشدهنیز 

: تعالی قوله مثل و (.82، آیه82قصص/سوره)

 «لفظ» ديگر، آيه در و.)21، آيه22احزاب/سوره(﴾زَوَجّْنَاكَهَا﴿

 وَ﴿مثل قوله تعالی: »، واردشده نیز «باء» به متعّدی

صیغ العقود و (.«.(14، آيه44دخان/سوره) ﴾عِينٍ بِحُورٍ زَوَجّْنَاهُمْ

 را سه هر معمواًل ما ).241اإليقاعات، شیخ انصاری، ص

 اگر بگويد خبواهد سان آن که است وقت کي ولی ؛میخوان یم
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 هم حمضردارها اين فکر به آنوقت است؛ باطل نشد جور نيا

 چند کي نیستند، طلبه ها نيا از خیلی اينکه باشیم، بايد

شگاهی دارند و حق ثبت ازدواج و طالق دان حتصیل سال

هم جتری کنند مشکل  ها نيادارند، اگر راه را ببنديم، 

. اگر راه باز است، ما نبنديم. آقای نائینی ديآ یمپیش 

هم فحلی  یعبدالعلهم يک فحلی است، مرحوم آقا سید 

هم کافی  یرعربیغفرمودند که  ها نيابنابراين  ؛است

است؛ حاال احتیاِط الزم اين است که عربی باشد؛ ولی آن 

سه عنصر را بايد داشته باشد: ظهور داشته باشد، الزم 

رفین بفهمند و حماوره عقاليی هم نیست صريح باشد، ط

 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 (مقایسه عقد نکاح با سایر عقود)
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 انشاء لفظی )ایجاب و قبول( 3-1

 ایجاب و قبول شرایط 9-5-5

برای انعقاد هر قراردادی الزم است طرفین آن قرارداد، 

عالوه ی ايجاد قرارداد را داشته باشند.  قصد و اراده

براين الزم است اين قصد و اراده بیان شود تا معلوم 

گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و 

است  ابرازشدهای که برای انعقاد قرارداد اعالم و  اراده

ی  ی ظاهری، اراده اراده برابر در) ی ظاهری را اراده

باطنی قرار دارد که مهان اراده و قصد درونی و حقیقی 

ی خارجی يا اعالم  يا اراده (.برای اجنام معامله است شخص

صفايی، حسین؛ حقوق مدنی، جلد دوم، ) .نامند اراده می

ی طرفین قرارداد است  چیزی که نشانگر قصد و اراده (14ص

بنابراين هر قراردادی با  ؛شود ايجاب و قبول نامیده می
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پس از »ق.م: 22۹ی ماده).شود ايجاب و قبول منعقد می

توافق بايع و مشرتی در مبیع و قیمت آن عقد بیع به 

 (.شود اجياب و قبول واقع می

 ایجاب .9-5-5-5

به « َوَجَب»ی  از ريشه« ِافعال»ايجاب در لغت مصدر باب 

 م کردن، واقع ساخنت و ثابت منودنمعنای الز

انصاری، مسعود و طاهری، حممدعلی؛ دانشنامه ).باشد می

ايجاب به معنای اعالم  (123صجلد اول،  ،حقوق خصوصی

ی يک شخص به شخص ديگر برای انعقاد قرارداد  اراده

جعفری لنگرودی، حممدجعفر؛ دايرةاملعارف حقوق ).باشد می

ايجاب، پیشنهاد اجنام يک  درواقع (230ص  ، مدنی و جتارت

معامله به شخص ديگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را 

 .شود می نامیده« موجب»منايد  اعالم می

 تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره. 9-5-5-8

دعوت به مذاکره با ايجاب تفاوت دارد. در ايجاب شخص 

طرِف  که یدرصورتقصد قطعی بر اجنام معامله دارد و 

گردد  معامله، ايجاب را قبول منايد قرارداد منعقد می

در دعوت به مذاکره، شخص تنها پیشنهاد  که یدرحال

ديگر  طرف بهرا  قرارداد موردو مذاکره در  وگو گفت

در  .دهد و هیچ الزامی برای اجنام معامله وجود ندارد می

که يک پیشنهاد، ايجاب بوده يا دعوت  مواردی تشخیص اين

به مذاکره دشوار است. در اين موارد و در صورت ايجاد 

دهد  تشخیص می واحوال اوضاعاختالف، دادگاه با توجه به 

شده ايجاب بوده يا منظور از  پیشنهاد ارائهکه 

پیشنهاد، تنها دعوت به مذاکره در خصوص معامله بوده 

 .(1۹صفايی، حسین؛ پیشین، ص).است

 شرایط ایجاب. 9-5-5-9

شهیدی، مهدی؛ تشکیل )مفاد ايجاب بايد معلوم باشد

يعنی نوع عقد و موضوع  (231، ص قراردادها و تعهدات

قرارداد مبهم نباشد زيرا دو طرف بايد بدانند که چه 

منايند و موضوع آن چیست، در غیر اين  ای می نوع معامله

 گیرد. صورت توافق جهت انعقاد معامله شکل منی
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 (304، 2ج قراردادها، یعموم قواعدکاتوزيان، ناصر؛ )

مثاًل بايد معلوم باشد که نوع عقد بیع است يا اجاره يا 

 .هبه و بايد معلوم باشد که چه چیزی موضوع قرارداد است

چنین ايجاب بايستی صريح و روشن باشد و در آن به  هم 

 نياشرايط الزم برای اجنام معامله اشاره شود؛ در غیر 

ثال م گردد. شده ايجاب حمسوب منی پیشنهاد ارائه صورت

مشخصات آن مال و  پیشنهاد فروش يک مال بدون تعیین

عالوه در ايجاب شرط  شود. به قیمت آن، ايجاب حمسوب منی

نیست که حتمًا نسبت به شخص معینی باشد بلکه ممکن است 

ی مردم داده شود. در مواردی که  ايجاب نسبت به مهه

تواند  باشد، هر شخصی می ايجاب مربوط به شخص معینی منی

ين ايجاب را قبول منايد و پس از قبول، معامله منعقد ا

که شخصی مالش را با تعیین قیمت،  گردد. مثل اين می

مشخصات و ساير شرايط جهت فروش در روزنامه آگهی منايد. 

تواند اين معامله را قبول و  صورت هر شخصی می  در اين

تسلیم آن مال را مطالبه منايد. البته در برخی 

ه شخصیت طرف معامله دارای امهیت است، موجب قراردادها ک

، قبول را کننده قبولتواند با توجه به شخصیت  می

چه شخصی برای فروش ماشین خود در  نپذيرد مثاًل چنان

شخصی  کننده قبول که یدرصورتروزنامه آگهی داده باشد؛ 

فقیر باشد و توانايی پرداخت قیمت ماشین را نداشته 

صفايی، ) قبول او را نپذيرد.تواند  باشد، موجب می

 .(10حسین؛ پیشین، ص

 آور بودن ایجاب الزام. 9-5-5-4

جاب داد تا قبل از اي معاملهکه شخص برای اجنام  پس از آن

که کسی اين ايجاب را قبول منايد، ايجاب او  اين

تواند از ايجاب خود رجوع منايد  آور نیست و او می الزام

ی  ِصرف ارائه منايد زيرا بهنظر  و از اجنام معامله صرف

شود.  ايجاب برای شخِص موجب ايجاد تعهد و الزام منی

دهنده( مهلتی را برای  موجب )ايجاب که یدرصورتالبته 

تا قبل از  ابراز قبولی از سوی ديگران تعیین منايد

انصاری، ).امتام اين مهلت، او ملزم به ايجاب خود است

 .(122پیشین، ص مسعود و طاهری، حممدعلی؛ جلد اول،
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 : دهنده ایجاب اهلیت. 9-5-5-1

اهلیت به معنای توانايی و اختیار داشنت حقوق و اجرای 

ها است. شخصی دارای اهلیت است که عاقل، بالغ و  آن

ممکن است شخصی که ايجاب داده است اهلیت  .رشید باشند

که اين ايجاب  چه قبل از اين خود را از دست بدهد. چنان

دهنده جمنون شود و يا مبیرد،  واقع شود، ايجاب موردقبول

ی شخص  ايجاب او نیز ديگر معترب خنواهد بود زيرا اراده

دهنده از بین رفته است و بنابراين توافق  ايجاب

ای که برای انعقاد قرارداد الزم است، شکل  اراده

 .(12صفايی، حسین؛ پیشین، ص).گیرد منی

 مدت اعتبار ایجاب .9-5-5-0

منايد، تعیین  دهنده ايجاب را ايجاد می جا که ايجاب از آن

مدتی را که اين ايجاب معترب خواهد بود و قبولی شخص 

قرارداد  تيدرهناتواند در آن مدت اعالم شود و  ديگر می

تشکیل شود، با خود او است. اين مدت به سه طريق معلوم 

 .(12، ص 2201، کاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقی) شود: می

گاهی موجب مدت معینی را برای بقای ايجاب خود و  -2

صورت قبول بايد در  نيا دراعالم قبولی مشخص منوده است. 

اثر خواهد  صورت قبول بی اين ریغ درمهان مدت اعالم شود و 

موجب نامه بوده باشد،  چه ايجاب با نوشنت و به بود. چنان

در ی حاوی قبول  شود که نامه قرارداد درصورتی منعقد می

ی پست در  مهان مدت معین به دست موجب برسد.تأخیر اداره

رساندن نامه نیز موجب موجه شدن خارج از مدت رسیدن 

 .نامه نیست

منايد که قبول بايد  گاهی موجب در ايجابش اعالم می -3

فورًا اعالم شود واال ايجابش از بین خواهد رفت. در اين 

يا با تأخیر  شده اعالمکه قبول فورًا  موارد تشخیص اين

باشد.  با عرف است و در موارد خمتلف متفاوت می شده اعالم

 حضورداشته باهمطرفین در يک مکان  که یدرصورتمثاًل 

چه  باشند قبولی بايد در مهان مکان اعالم شود اما چنان

مقابل داده باشد، مدتی  طرف بهموجب ايجابش را با نامه 

ود اولین فرصتی است که او که قبولی در آن بايد اعالم ش

 .بفرستد موجب بهی قبولی را  تواند نامه می
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دهنده برای ايجاب مهلتی معین ننموده  ايجاب که یدرصورت

تواند به اين  باشد، برای تعیین مهلتی که قبول می

ايجاب ضمیمه شود بايد به عرف رجوع منود و عرف نیز در 

اين مدت را تعیین  واحوال اوضاعهر مورد، برحسب 

منايد. مثاًل در معامالت جتاری، مهلتی که برای قبوِل  می

 .تر است ايجاب وجود دارد کوتاه

 زوال ایجاب .9-5-5-7 

که نیاز  ايجاب ممکن است به داليلی از بین برود بدون اين

کاتوزيان، ): دهنده باشد که عبارتند از به رجوع ايجاب

 .(221قراردادها، پیشین، ص یعموم قواعدناصر؛ 

دهنده برای ايجاب خود  مهلتی که ايجاب که یدرصورت

ه به پايان برسد و در آن مدت قبولی اعالم قرارداد

مرگ و عدم اهلیت  .رود نشود، ايجاب از بین می

دهنده پیش از اعالم قبولی موجب از بین رفنت ايجاب  ايجاب

 .شود می

، اين شده ارائهبه او  که ايجاب چه شخصی چنان -2

 مهان،. )رود می پیشنهاد را رد منايد، ايجاب از بین

 .(23۹ص

 قبول .9-5-5-2

به معنای پذيرش و پذيرفنت است. در اصطالح  لغت درقبول 

برای  ابرازشدهقبول عبارت است از رضايت به ايجاب 

انصاری، مسعود و طاهری، حممدعلی؛ ).انعقاد قرارداد

به شخصی که  (2131، صسوم جلد، دانشنامه حقوق خصوصی

 که یدرصورتگويند.  می« قابل»پذيرد  ايجاب را می

کننده برای اعالم قبولی از سوی طرف مقابل مهلتی  ايجاب

 شده نییتعمعین منوده باشد، قبولی بايد در مهان زمان 

 (231جعفری لنگرودی، حممدجعفر؛ پیشین، ص).اعالم شود

چه برای اعالم قبولی مهلتی معین نشده باشد، ايجاب  چنان

اعالم شود که بتوان گفت بین ايجاب و  یدرزمانبايد 

تعیین زمانی  درهرحالقبول عرفًا ارتباطی برقرار است. 

تواند اعالم شود، در هر مورد براساس شرايط  که قبولی می

صفايی، حسین؛ پیشین، )شود. معلوم می واحوال اوضاعو 

 .(13ص
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عالوه براين، قبول بايد مطلق و بدون قید و شرط  

يعنی  .(1۹، ص 2201کاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقی،)باشد

 در صورتقابل فقط بايد مفاد ايجاب را قبول منايد و 

افزودن هرگونه قید و شرط به قبول، قبول او منجر به 

 .شود بلکه خود ايجاب جديدی است انعقاد قرارداد منی

هم در ايجاب و هم در قبول وجود دارد که برخی مطالب  

 .شود ها اشاره می در زير به آن

 ی اعالم ایجاب و قبول نحوه .9-5-5-3

الفاظ، اشاره، عمل و  موجب بهايجاب و قبول ممکن است 

 موجب بهبنابراين ايجاب و قبول ممکن است  ؛نوشته باشد

که برای انعقاد عقد بیع  کلمات و الفاظ باشد مثل اين

 .يکی از طرفین بگويد فروختم و ديگری بگويد خريدم

برای هر دو طرف يا يکی  که یدرصورتق.م 2۹3ی مطابق ماده 

کار بردن الفاظ ممکن نباشد،  از طرفین قرارداد، به

گردد. البته اشاره  قرارداد با اشاره نیز منعقد می

ی شخص بر  ی اراده دهنده ای باشد که نشان گونه بايد به

 .معامله بوده و شکی در آن نباشدانعقاد 

ممکن است طرفین برای اعالم اراده عملی اجنام دهند که  

ای،  ی ايجاب و قبول باشد. چنین معامله دهنده نشان

که شخصی به يک  ی معاطاتی نام دارد. مثل اين معامله

دار  مغازه برود و پولش را بدهد و نان را از مغازه

که از  است بدون اين شده هفروختبگیرد. در اين مثال نان 

 (ق.م2۹2ی مادهلفظ استفاده شود. )

تواند در ايجاب و قبول جای لفظ را  نوشته نیز می

ی خود را بر اجنام معامله از  يعنی شخص اراده ؛بگیرد

 .طريق نوشنت نشان دهد

بايد توجه داشت در مواردی که استفاده از لفظ مطابق  

)مانند نکاح( انعقاد معامله به  باشد میقانون الزا

.( 14صفايی، حسین؛ پیشین، ص) طريق ديگری ممکن نیست.

 (ق.م2313ی ماده)

 توالی ایجاب و قبول .9-5-5-56

ای بايد  ی بین قبول و ايجاب در هر معامله فاصله

ای باشد که عرف آن قبول را مربوط به ايجاب  اندازه به
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، 13حقوقی، پیشین، صکاتوزيان، ناصر؛ اعمال ) بداند.

و  واحوال اوضاعبه  توجه باای  البته در هر معامله (11ش

ی جماز بین ابراز ايجاب و اعالم  شرايط قرارداد، فاصله

بین ايجاب و قبول  گريد عبارت به} شود. قبول تعیین می

مثاًل در  {.درپی باشند بايد مواالت باشد يعنی عرفًا پی

شود اين فاصله  منعقد می نگاری قراردادهايی که با نامه

ق.م نیز اين حکم 2312ی بیشرت از موارد معمولی است. ماده

با نکاح  ارتباط دررا بیان منوده است البته اين ماده 

ی قراردادها  است اما بايد توجه داشت که اين حکم در مهه

کاتوزيان، . )شود و به نکاح اختصاص ندارد اجرا می

 .(14۹ی کنونی، صناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق

 مطابقت ایجاب و قبول 9-5-8

شود که مفاد ايجاب و  يک قرارداد درصورتی ايجاد می

يعنی قابل مهان چیزی را  ؛قبول منطبق بر يکديگر باشند

 که موجب آن را اراده منوده است. قبول کرده باشد

مثال  (11، ش13کاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقی، پیشین، ص)

ماشین فروش ماشینش را پیشنهاد داده چه مالک يک  چنان

ی ماشین او، اين  باشد اما طرف مقابل با قصد اجاره

شود زيرا  ايجاب را قبول منوده باشد، قرارداد تشکیل منی

 .مطابقت ندارد باهممفاد ايجاب و قبول 

 ایجاب و قبول توسط شخص واحد. 9-5-8-5 

قرارداد را ايجاد  يیتنها بهدرمواردی که يک شخص 

کند، ابراز اراده و اعالم ايجاب و قبول برای تشکیل  می

عقد الزم نیست زيرا ابراز اراده صرفًا به دلیل آگاهی 

مثال ).طرف مقابل از قصد شخص بر انعقاد قرارداد است

خانه و به  درفروش، وکیل طرف کيازشخصی به منايندگی 

منايندگی از طرف ديگر قرارداد، وکیل در خريد آن خانه 

لفظ،  صورت بهاست. در اين مثال الزم نیست ايجاب و قبول 

اشاره، عمل يا نوشته باشد زيرا اعالم ايجاب و قبول 

خواهند قصد خود را مبنی  الزم است که دو شخص می يیدرجا

 يیدرجااما اعالم منايد  گريکديبر انعقاد قرارداد به 

يک شخص به منايندگی از طرفین معامله، قرارداد را  که

که يک  يیدرجاو (منايد چنین هدفی وجود ندارد منعقد می
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شخص به منايندگی از سوی طرفین قرارداد، معامله را 

منايد، نیازی به اين اعالم اراده  منعقد می

 .(23۹، ش242مهدی؛ پیشین، ص شهیدی،).باشد منی

توان  و منی دارد میشخص ساکت وضعیت مبه ساکتوضعیت شخص  

قبول يا رد ايجاب را به او نسبت داد زيرا سکوت 

توان گفت شخصی که  ی قصد و اراده نیست و منی دهنده نشان

، 241مهان، ص).ساکت است قصد اجنام معامله را دارد

يک شخص پیشنهاد اجنام يک معامله  که یدرصورتمثاًل .( 221ش

که طرف مقابل ساکت است و  تا زمانی دهد را به ديگری می

توان گفت او اين  جوابی به اين ايجاب نداده است، منی

 .رد کرده است معامله را قبول يا

 ایجاب و قبول در عقد نکاح 9-5-9

قواعد، ايجاب و قبول در نکاح قواعد خاصی  بر اينعالوه 

 :ق.م2313ی ماده مطابق گردد. دارد که به آن اشاره می

شود به اجياب و قبول به الفاظی كه صرحيًا  نكاح واقع می»

بنابراين به دلیل امهیت  ؛«داللت بر قصد ازدواج منايد

کار بردن لفظ را الزامی منوده  گذار به عقد نکاح، قانون

 .تا معلوم شود که طرفین يقینًا قصد نکاح دارند

، ی، اسداهلل؛ خمتصر حقوق خانوادهصفايی، حسین و امام)

هردو طرف و يا يکی از طرفین  که یدرصورتالبته  (41ص

عقد نکاح الل باشند و نتوانند از الفاظ استفاده 

گردد.  ی شخص الل منعقد می منايند، عقد نکاح با اشاره

شود  ی شخص الل نیز درصورتی موجب انعقاد نکاح می اشاره

قصد چنین شخصی بر  ی دهنده نشانطور يقینی و واضح  که به

 (ق.م2311ی مادهعقد نکاح باشد. )

در عقد نکاح ممکن است به دلیل امهیت شخصیت طرفین تصور 

و  خودزنشود عقد نکاح بدون اعالم ايجاب و قبول توسط 

که لزومی به اعالم اراده و قصد  شوهر ممکن نیست درحالی

ازدواج توسط خود زوجین نیست و اعالم ايجاب و قبول ممکن 

کاتوزيان، ناصر؛ ) ها صورت بگیرد. ی آن است توسط مناينده

در  باره نيدراقانون مدنی  (12دوم، ص حقوق خانواده، ج

 :دارد بیان می 2312ی ماده
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توانند برای عقد نكاح وكالت  هر يک از مرد و زن می» 

چنین در عقد نکاح، ممکن است ايجاب و  هم«. به غري دهد

 «. زن و مرد اعالم شودقبول توسط اشخاصی غیر از 

اجياب و قبول ممكن است »ق.م: 2312ی ماده)(ق.م2312ی ماده)

از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصی كه 

اين اشخاص عبارتند از پدر و  («قانونًا حق عقد دارند

برای فرزندانشان عقد نکاح  دارند حقجد پدری که قانونًا 

عقد نكاح قبل از »ق.م: 2342ی ی ماده تبصره)منعقد منايند.

علیه  رعايت مصلحت مولی شرط بهبلوغ با اجازه ولی و 

 .(«باشد صحیح می

 [بودن ایجاب و قبول یدرپ یپ] در عقد نکاح توالی ایجاب و قبول. 9-5-9-5

تر  در عقد نکاح نبايد بیش قبول وی بین ايجاب  فاصله 

پی بودن  در ق.م پی2311ی از حد متعارف باشد. برابر ماده

بنابراين  ؛ايجاب و قبول شرط صحیح بودن عقد نکاح است

باشد  یا اندازه بهی بین ايجاب و قبول  فاصله که یدرصورت

که نتوان قبول را به ايجاب مرتبط دانست عقد نکاح 

 .باطل خواهد بود

 سنت اهل و عهیش ازنظر صیغه عقدبررسی فقهی  . 9-5-9-8

عقد، رکن خنست در ازدواج است. در مورد تعريف عقد  

است: عقد ازدواج عقدي است که استمتاع  شده گفتهازدواج 

مرد از زني را که مانع شرعي از عقد نداشته باشد، حالل 

م الشرعیه يف االحوال ، االحکاحممد قدري باشا،) .سازدمي

 .(2ذيل ماده2/31ج و شرحه حملمد زيد االبیاني، الشخصیه

بر اساس اين تعريف، عقدي که استمتاعي را حالل نتواند 

عقد شرعي نیست؛ مانند عقد حمارم يا عقدي زن در عده. 

که  جهت نيازاسازد ويل اين تعريف گرچه موضوع را روشن مي

استمتاع را تنها نسبت به مرد داده است ممکن است خبشي 

ت هاي گذشتگان نسب از حقیقت و مبتين بر رسوبات ديدگاه

)شیخ يوسف قرضاوي در به سلطه سنّتي مرد بر زن باشد

کتاب فتاوي معاصره جلد دوم نیز بر مهني باور است. در 

آيا زن بايد در منزل شوهر کار کند يا خري؟  که نيا

ايشان وظیفه زن را تنها آمادگي براي استمتاع مرد 

از جانب ديگر (.است دوطرفهاستمتاع  گويد می؛ و داند یمن
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ممکن است اين ذهنیت را به وجود آورد که تنها زن ابزار 

ازدواج امر توافقي براي  که نيااستمتاع مرد است نه 

تشکیل هناد خانواده باشد. هبرت آن است عقد ازدواج را 

آن، مهزيسيت و روابط زن و مردي  موجب بهعقدي بدانیم که 

 .شودکه مانع شرعي از عقد ندارند حالل مي

ازدواج دو رکن دارد: يکي صیغه عقد و ديگري طرفني  

عقد.) البته در ازدواج موقت فقه امامیه مهر را نیز 

مشارد(. خود عقد نیز ارکاني دارد: از ارکان عقد مي

اجياب از سوي يکي از زوجني و قبول از جانب ديگري دو 

. اجياب آن است که فرد خنست از طرفني باشد یمرکن در عقد 

وکیل او، آن را اجرا منايد و قبول آن است که  اي عقد

عاقد دوم يا وکیلش در پاسخ عاقد خنست آنچه را اويل 

که اجياب از طرف چه اجياب کرده است، قبول منايد. در اين

کسي و قبول از جانب کدام طرف باشد، در فقه شیعه 

امامیه و فقه حنفي ترتیب خاصي تعیني نشده است؛ گرچه 

ول اجياب از سوي زوجه و قبول از جانب زوج معم صورت به

 شود.واقع مي

 اتفاق بههاي است که در آن  عقد ازمجلهعقد ازدواج  

فقهاي مسلمان، اجراي لفظي صیغه در حّد امکان ضرورت 

يا تراضي صرف طرفني براي اجياد « معاطات»؛ يعين ددار

 رابطه زوجیت کايف نیست.

 ضرورت اجرای صیغه در عقد  9-5-4

 طبق اي اشاره صیغه عقد، یلفظ ذکرعدم امکان  در صورت

 نجايادر . کند یم تيکفا زینفقهي نوشته  مذاهب ازبرخي 

عقد ازدواج چه  که نيايابد مبين بر  سواالتي جاي طرح مي

تفاوتي با ديگر عقدها دارد؟ چرا بايد در عقد ازواج 

 صیغه خوانده شود؟ لزومًا

نويسد: مي ها پرسشمغنیه در پاسخ به اين  حممدجوادمرحوم 

هدف از تلفظ صیغه عقد در ازدواج، التزام به زوجیت و 

جمايل براي فرار از  وجه چیه بهي که آثار آن است، به گونه

آثار آن باقي مناند. يعين مهانند امضاي سند از سوي 

فروشنده و خريدار يا امضاي معاهده میان دو کشور 

جتاري و  یدادوستدهااز  تر مهمزدواج ؛ بلکه اباشد یم

است؛ زيرا عقد ازدواج میثاق و  کشور دومعاهدات میان 
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از سوره  32آيه  که چنانتعهد سنگني میان زوجني است 

آن  و ؛«و أخذ َ ّمّنكم ّميثاقا غليظا»دارد:  تأکیدمبارکه نسا بر آن 

زنان مهر را در مقابل زوجیت و عهد حمکم از مشا گرفته 

هريک از فروشنده و  که چنانحال در يک معامله  است.

هاي رمسي خود تا  وگوها و وعده يا دو دولت در گفت داريخر

اند، آزادي دارند؛ دو طرف  زماني که سندي امضا نکرده

در خواستگاري نیز تا با لفظ التزام خود را اعالم 

نیست؛ پس لفظ در عقد  انشانیماند، میثاقي در  نکرده

آن را بر زبان جاري  یهرکسمضا را دارد نکاح جايگاه ا

خود  ثاقیم وومقید به اجراي تعهدات  ملزم را خود سازد

، فقه االمام جعفر حممدجواد مغنیه،. )منوده است

الطبعةالثالثة، دارالعلم للماليین، بیروت  الصادق)ع(،

تاجاي که امکان دارد بايد عقد نکاح  سان نيبد (2۹12/ 

الل که  فرد مورددر  مگر با لفظ انشا و جاري شود

فقهاي اسالم اشاره او مهراه با قصد و يا ابراز  اتفاق به

؛ شود میدر ازدواج، عقد مشرده  حيصر نشانگرعملي قصد، 

البته برخي از مذاهب فقهي مانند فقه حنفي انعقاد عقد 

 داند.نیز جايز ميازدواج را با نوشته 

 لزوم یا عدم لزوم صیغه خاص در عقد ازدواج 9-5-1

بر اساس مهان امهیت و جايگاه بزرگي که ازدواج و تشکیل  

هاي  هناد خانواده در اسالم دارد، فقهاي مذاهب و حنله

هاي  اجراي صیغه عقد ازدواج دّقت دربارهخمتلف اسالمي 

نیز به  اختالف مورد نيا در حيت و اند  داشته خاصي مبذول

حّد .طلبد یمتبیني مبحث  ضرورت رو نيازاوجود آمده است.

هاي خمتلف از فقهاي مذاهب اسالمي کلي ديدگاه صورت بهاقل 

 جدا مورد ارزيابي قرارگريد: صورت به

 چهارگانهدر عقد ازدواج در فقه مذاهب  اشهاد 9-5-0

 اشهاد در فقه حنفی . 9-5-0-5

اسالمي لزوم و عدم  فقه دريکي از احکام مورد اختالف  

از  پاشالزوم شاهد در ازدواج است: مرحوم حممد قدري 

فقیهان برجسته حنفي در ماده هفتم از کتاب االحکام 

-الشرعیه در مورد لزوم و شرايط شاهد در عقد ازدواج مي
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دو شاهد مرد آزاد يا  حضور باعقد ازدواج جز »نويسد: 

يک مرد و دو زن آزاد عاقل، بالغ مسلمان در ازدواج 

 ديبا. شاهدان شود منیمرد مسلمان با زن مسلمان منعقد 

بشنوند و درک کنند که عقد مربوط  عاقد را باهم یصدا

به ازدواج است. فرقي نیست که هردو نابینا يا فاسق يا 

دو باشند.  فرزندان طرفني عقد يا فرزند يکي از آن

اشخاص ناشنوا، خواب و مست صالحیت براي شهادت در نکاح 

صحیح  صورت بهرا ندارند و با حضور ايشان عقد ازدواج 

حممد، قدري باشا، االحکام الشرعیه يف ) «شود. منعقد مني

در شرح اين ماده آمده است ( .1االحوال الشخصیه، ماده

که شاهد بايد دو مرد يا يک مرد و دو زن باشد. شهادت 

. باشد یمنزنان به تنهاي کايف نیست. در شهود عدالت شرط 

دلیل فقیهان حنفي بر لزوم شاهد در عقد  نيتر مهم

ازدواج به خالف ديگر عقدها، رواييت از رسول خدا)ص( 

عیسی حممدبن عیسي بن  ابي ،ترمذي) «.ال نكاح نال بّشهوّد»است: 

وتصحیح عبدالوهاب  حتقیق الرتمذي، سنن سوره،

، ق.2432چاپ دوم، ،جلد، بريوت، دارالفكر 1عبداللطیف،

يعين نکاحي جز با  .(2223باب ما جاء ال نکاح إاّل ببّینة/

دلیل ديگر ايشان امهیت نکاح است که بايد با  شهود نیست

شاهد باشد تا در صورت بروز مشکل بتواند قضیه را به 

چرا ايشان عدالت شهود را شرط  که نيانیکي حّل منايند. 

دانند، قیاسي است به ويل؛ يعين فاسق واليت دارد پس مني

مشکل زمان اداي شهادت است. يعين  .اهل شهادت نیز هست

باشد پس اگر اجازه داده شود فاسق  به کذب ميفاسق متهم 

شاهد واقع شود، بايد در فکر اداي شهادتش نیز باشیم؛ 

اند که در مرحله انعقاد عقد  البته برخي توجیه کرده

عدالت هم الزم نیست.ابن رشد  رو نيازااهتامي وجود ندارد 

نکاح به شهادت فاسق نیز  فهیابوحندر نزد »گويد: مي

شود زيرا هدف از شاهد گرفنت در ازدواج در نزد منعقد مي

ايشان تنها اعالن کردن است. اين امر با حضور شهود 

بداية  ،قرطبی، ابن رشد) .«شود میفاسق نیز اجنام 

ه  243۹اجملتهد، بیروت دار الکتب املعرفة چاپ هنم 

رسد، چون فلسفه ويل اين توجیه کايف به نظر مني( .3/21ق

. شاهدي که نتواند برد یم سؤالرا زير شهادت در ازدواج 
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خورد؟ و يا در استدالل شهادت را ادا کند به چه دردي مي

شهادت در عقد ازدواج الزم است  که ؛است شده گفتهدوم 

چون عقد امر مهمي است. اين حرف درست که ازدواج داراي 

امهیت بسیار است؛ ويل بايد پرسید اگر اين دسته از 

دهند، چرا در به عقد ازدواج امّهیت مي قدر نيافقیهان 

هاي  انتخاب صیغه عقد هیچ پرواي از آوردن واژه

و متلیک و متلک ويا هبه در ابراز اراده  دوفروشيخر

برفرض امکان انعقاد عقد  که یدرحالازدواج ندارند؛ 

با مشکالت فراوان  شوند یمازدواج با اين الفاظ جمبور 

 د.را بیان کنن یناموجهتوجیهات 

 در فقه شافعی و حنبلی اشهاد . 9-5-0-8

از نگاه فقیهان شافعي و حنبلي، نفس شاهد گرفنت در  

عقد ازدواج امر ضروري است؛ اما شهادت مردان فاسق 

انصاف  ،حممد بن عبدالرمحن ،انباري ابن) صحیح نیست. وزنان

دلیل فقیهان شافعي و حنبلي  .(232-0/333 اخلالف مسائل يف

در مورد لزوم شاهد گرفنت مرد عادل، خنست مهان رواييت است 

که مورد استناد حنفیان قرار گرفت و در کتب خمتلف 

هاي خمتلف آمده است )ال نکاح اال بويل و شاهدي  صورت به

چرا در شاهدان عقد ازدواج، عدالت شرط  که نياعدل(. 

از باب کرامت است و فاسق  گويند: شهادتاست؟ ايشان مي

باشد. کرامت در اهل اهانت وجود ندارد.  اهل اهانت مي

فلسفه حضور شاهدان حفظ حق از انکار است و  که نياديگر 

 شود.با شاهد فاسق اين فلسفه از ارزش ساقط مي

 مالکی فقه در اشهاد . 9-5-0-9

فقیهان مالکي شهادت دو مرد مسلمان عادل در هنگام  

-دخول را الزم مين تا زما حداقلاجراي عقد ازدواج يا 

دانند. اگر تا هنگام دخول عقد شد و شاهدي اطالع 

شود.اين فسخ واجب و نیافت، بعد از دخول نکاح فسخ مي

جربان  شاهد دو حضور کمبود تااست  نيا بهدر حکم طالق 

بداية اجملتهد، بیروت دار الکتب  ابن رشد، ،قرطبی) گردد.

 (.الشهاده 21املعرفة 

علت اختالف در مورد زمان اشهاد در نکاح که برخي آن را 

اند و برخي آن را در مدت بني  در هنگام عقد الزم دانسته
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مشارند اين است که فقها اختالف  عقد تا زمان دخول الزم مي

هنگام  در است تاشرط صحت نکاح  دارند که آيا شهادت

عقد الزم باشد؛ ياشرط متامیت و کما آن است تا در هنگام 

 ،بداية اجملتهد، بیروت ،ابن رشد قرطبی،) الزم باشد. ولدخ

 .(الشهاده 3/21دار الکتب املعرفة 

 فقیهان امامیمفسران ودر عقد ازدواج از نگاه  شهادت . 9-5-0-4

فقهای متقدم و متأخر امامیه صحت نکاح را منوط به 

و بر اين باورند که نکاح بدون  دانند منیحضور شهود 

ادله استنادی  ترين مهم. شود میحضور شهود نیز منعقد 

امامیه برای عدم لزوم حضور شهود در نکاح دائم، به 

؛ جامع املدارک، ج 312، ص 4اخلالف، ج ): باشد میشرح ذيل 

؛ هنايه املرام، ج 241، ص 1رياض املسائل، ج ؛ 231، ص 4

، ص 2، استفائات، ج 213؛ املختصر النافع، ص 23، ص 2

ادله استنادی امامیه برای عدم لزوم  ترين مهم (.210

 :باشد میحضور شهود در نکاح دائم، به شرح ذيل 

 کتابالف( 

با زنان مورد » .(2نساء، )«فَانْكِحُوا ّما طابَ لَكُمْ ّمِنَ الّنِساءِ» درآيات

 (23نور، )؛«ّمِّنكمُ  وَ أَنكِحُواْ الْأَيَاّمَى»و « عالقه خود ازدواج کنید

، مشخص است که «خود را مهسر دهید مهسر بیمردان و زنان »

شهود ذکر نشده و اگر حضور شاهد در جملس عقد نکاح شرط 

وارده  های آيه که درحالی، کرد می، بايد آن را ذکر بود می

و صحت نکاح در  باشند میمطلق  صورت بهح، نکا در مورد

 شهادت نشده است. شرط بهمقید  ها آنمورد 

 ( سنتب

روايت  چندين روايت وجود دارد که به سه در اين زمینه

 :شود میبسنده  ها آناز 

.علی ابن ابراهیم از پدرش از ُزرارة بن اعین روايت 2

از ابوعبدهلل)ع( در مورد مردی که بدون حضور : »کند می

، سؤال شد. ايشان آورد درمیشهود زنی را به نکاه خودش 

 «.فرمود: اشکالی ندارد
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زنی نزد پیامرب)ص( آمد »، کند می.سهل ابن ساعدی روايت 3

و  کنم میو گفت: ای پیامرب، من خودم را به تو هبه 

ارم؛ تا آجنا که پیامرب فرمود: من اآلن به زن احتیاج ند

، در مقابل آنچه درآوردم: وی را به عقد تو فرمايد می

و معلوم است که شهود آجنا حضور « که از قرآن بلد هستی

 (.223، ص 22الکافی، ج ).اند نداشته

: امیمه کند می.روايت جحش اب رياب از بنی اسد که نقل 2

را خواستگاری کرد و  عبداملطلباز پیامرب)ص( دخرت 

و شاهد  درآورد)ص( او را به عقد امیمه پیامرب

 (.312، ص 4اخلالف، ج )نگرفت.

 ( اجماعج

که فقهای امامیه بر صحت انعقاد  شده گفتهبا اينکه 

، اما با توجه به اند کردهنکاح بدون حضور شهود امجاع 

رأی را  که اينوجود خمالفانی برای اين امر، حق آن است 

؛ 313-312، ص 4ج  اخلالف،مشهور بدانیم نه امجاعی.)

صاحب جواهر  (.302االنتصار فی انفرادات االمامیه، ص 

: معروف بین فقهای امامیه عدم لزوم شهادت در گويد می

در میان  ها آنو قول به وجوب حضور  باشد مینکاح 

شاهد گرفنت برای نکاح  شرطامامیه، قولی شاذ است، و 

و اصل عدم لزوم  باشد میشرط زايدی است که خالف اصل 

بايد با دلیل  ها آنشرط بودن حضور  و است ها آنحضور 

وجود  ها آندلیلی برای حضور  که ثابت شود، درحالی

 (.2۹، ص 3۹جواهر الکالم، ج )ندارد.

فقیهان امامیه رواياتی را بر وجوب شهادت در عقد نکاح 

و يا تأويل.  اند کرده، يا تضعیف کنند میداللت 

ال نكاح الِا بوليٍ و ال »شیخ طوسی در مورد روايت نبوی  مثال عنوان به

که در کتب روايی اهل سنت آمده معتقد است که « شاهدّي عدل

اين روايت را بايد محل بر استحباب کرد و يا آنکه محل 

، مگر با شهادت شود منیکرد بر آنکه نکاح نزد حاکم ثابت 

صاحب جواهر  (.311، ص 1هتذيب االحکام، ج )شهود عادل.

نیز بر اين باور است که حديث مذکور از حیث سند ضعف 

که صالحیت حديث تا حد  شود میدارد و اين ضعف سند موجب 
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استحباب تنزل يابد و نتوان به آن برای وجوب حضور 

بايد  (.311، ص 1جواهر الکالم، ج )شهود استناد کرد.

ايت توجه داشت که در منابع امامیه روايتی با مضمون رو

التزويج الدائم ال يكو َ الِا بولي »فوق به نقل از ابواحلسن وجود دارد که 

، 22؛ رياض املسائل، ج 311، ص1هتذيب االحکام، ج )«.و شاهدين

اکثر فقهای امامیه در مورد اين روايت معتقدند  (.33ص

با اين  توان منیکه در اين روايت ضعف سند وجود دارد و 

روايت حکم به وجوب حضور شاهد در عقد نکاح داد، هنايت 

آنکه برای دفع هتمت و حتقق نسب، میراث و نفقه و امثال 

حکم به استحباب حضور شهود در عقد نکاح  توان می ها آن

 )مراجعه منود. ها آنکرد، تا هنگام نزاع و اختالف به 

-212ص ؛ تبصره املتعلمین، 241، ص 1رياض املسائل، ج 

213.) 

 . شهادت شهود در حقوق موضوعه ایران9-5-0-1

اين مطلب استنباط  «ق.ث.ا.ا.ک» 13ماده ز مدلول ا

که فلسفه وجودی حضور شهود در دفرتازدواج احراز  شود می

 .باشد میهويت اشخاص 

در خصوص هر جمموعه قوانین مربوط مقرراتی به چشم 

 صراحت به: بنا کنیم میرا مرور  ها آنکه ذيل  خورد می

اشخاص کور يا گنگ يا کر يا حمجور « ن.د.ث.ا.ط»0ماده 

معرف يا شاهد  توانند منیيا غیر بالغ يا غیر رشید 

نیز تقريبأ مهین موارد را  «ق.ث.ا.ا.ک» 1۹ماده باشند. 

شهادت : »کند میو مواردی را نیز اضافه  کند میذکر 

 -3حمجور  غیر رشید يا -2اشخاص ذيل پذيرفته خنواهد شد: 

خدمه مشغول  -4اشخاص ذينفع در معامله  -2کور يا گنگ 

 خدمه اصحاب معامله -1دفرت 

نکته : از مقايسه مفاد اين دو ماده قانونی با ديگر 

. آيد می به دست توجه جالب ای نکتهقوانین ناظر به حجر 

از حمجور يا غیر بالغ يا غیر  «ن.د.ث.ا.ا» 0ماده در 

 «ق.ث.ا.ا.ک» 1۹ماده  2بند و در دشو می برده نامرشید 

که به ذهن  ای نتیجه، شود میغیر رشید يا حمجور ذکر 

در قوانین ثبتی از  گذار قانونآن است که  شود میمتبادر 
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ماده  آنکه حال .دارد موردنظرکلمه حمجور فقط جمنون را 

مورد جمنون، صغیر و  2حمجور را اعم از هر« ق.م» 2331

 توان می. البته قوانین ديگری را نیز داند میغیر رشید 

 مدنظرمعنايی خاص را  از حمجور ها آنيافت که مقنن در 

ماده واحده قانون حضانت  2تبصره قرار داده؛ مانند 

/ 1/1مصوب  ها آنفرزندان صغیر يا حمجور به مادران 

مقصود از حمجور در اين قانون جمنون يا  گويد میکه 2214

 01ماده مهچنین  .سفیهی است که حجرش متصل به صغر باشد

که شهود بايد موثق باشند و  دارد میاذعان  «ق.ث.ا.ا.ک»

ماده ضمنأ  .ورقه هويت )سجل احوال( خود را ارائه دهند

 طرف يککه شاهد  کند میصراحتأ بیان  «ق.ث.ا.ا.ک» 12

 .طرف ديگر باشدشاهد  تواند منی

 بطالن در عقود و مقایسه انحالل آن با عقد نکاح 3-2

 معانی بطالن 9-8-5

لسان )معنا شده است؛« خالف و نقیض حق»به  لغت بطالن در

اما در دانش حقوق،  (.۶۵، ص22ج ؛ ۴23، ص2العرب، ج

اصطالحی است که بر آن دسته از اعمال حقوقی مغاير 

داللت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی  قانون با

باشد و خواه  یرقانونیغنیستند؛ خواه آن عمل از آغاز 

 داده ازدستعلت امری عارضی اعتبار قانونی خود را  به

باشد. در اين معنی عام، بطالن، هم فساد وهم بطالن را 

شامل برخی قراردادها که شرع  فقط نه؛ زيرا شود میشامل 

، شود می -یبند گروو  قمار مثل -را صحیح ندانسته ها آن

بلکه شامل آن گروه از عقودی که به دلیل فقدان يا 

آيند نیز  به وجود منی معامله ناقص بودن شرايط اساسی صحت

ه خنست، در زبان قراردادهای گرو آنکه حالخواهد شد؛ 

 یبند گرو؛ مانند قمار و شود مینامیده  « فاسد » حقوقی

، فاقد اعتبار و  قانون مدنی ايران ۵۶۴ماده  موجب بهکه 

 :۵۶۴ماده )است. شده اعالمو نامشروع  انونیاثر ق

باطل و دعاوی راجع به آن مسموع خنواهد  گروبندی و قمار»

الت بود. مهین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معام

 («باشد جاری است دشدهیتولنامشروع 
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http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://lib.eshia.ir/40707/11/56/%D9%86%D9%8E%D9%82%D9%90%D9%8A%D8%B6%D9%8F
http://lib.eshia.ir/40707/11/56/%D9%86%D9%8E%D9%82%D9%90%D9%8A%D8%B6%D9%8F
http://lib.eshia.ir/40707/11/56/%D9%86%D9%8E%D9%82%D9%90%D9%8A%D8%B6%D9%8F
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%AF#foot2
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%AF#foot2
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%AF#foot2
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%AF#foot2
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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 تفاوت عقد فاسد با باطل 9-8-8 

است و  نامشروع و یرقانونیغ ذاتًا،  عقد فاسد نابراينب

يابد؛ اعم از آنکه  به مهین علت اعتبار و اثر قانونی منی

ساير شرايط صحت معامالت را داشته باشد يا خیر؛ اما 

ممانعت شرعی  گونه چیها ب ذاتًا -به معنی اخص -عقد باطل

و قانونی برای انعقاد و نفوذ حقوقی يافنت مواجه نیست 

و فقط از آن نظر که شرايط اساسی صحت معامالت را ندارد 

است، در  جربان رقابلیغها دارای نقص  و يا در اين زمینه

يابد. به اين دلیل در تعريف عقد باطل  حتقق منی وقحق عامل

؛ «مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه ماکان»است:  شده گفته

مشروعیت دارد؛  ذاتًايعنی عقد باطل آن عقدی است که 

ولی به دلیل يک وصف عرضی از هستی و اثر حقوقی افتاده 

، 2آمدی، سیف الدين، االحکام فی اصول االحکام، ج .)است

از سويی در حقوق مدنی، واژه بطالن در مقابل دو ( 233ص

، عدم درواقعرود.  به کار می« صحت»و « عدم نفوذ»اصطالح 

نفوذ، حالت آن اعمال حقوقی است که به دلیل دارا بودن 

در شرايط اساسی صحت معامالت،  یشدن جربان یها نقص

برطرف نشده،  ها نقص گونه نياو تا زمانی که  اند متزلزل

که پس از رفع  رادارندفاقد اثرند؛ اما اين قابلیت 

نقص، کامل شوند و اثر و اعتبار حقوقی بیابند؛ 

و  که قبل از اجازه مکره عقد فضولی و يا عقد مکره مانند

احلاق اجازه از سوی آنان،  حمض بهمالک غیر نافذ است و 

اما عقد باطل به اين دلیل که متام  ؛شود میکامل و معترب 

 گاه چیهيا برخی از شرايط اساسی صحت معامالت را ندارد، 

لو به شکل متزلزلی که بعدها يابد و موجوديت حقوقی منی

و تکمیل باشد. بر اين اساس، عقد غیر نافذ  میترم قابل

تشبیه شده است که از طريق مداوا قابلیت  مريضی به

عقد باطل مانند  آنکه حالکامل را دارد؛  سالمت بازيابی

توان او  ای است که بدون حیات حقوقی است و منی مرده

، 2موافقات، جشاطبی، ابواسحاق، . )و درمان کرد احیا را

 (.2۹1ص
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http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://lib.eshia.ir/13081/1/113/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://lib.eshia.ir/13081/1/113/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://lib.eshia.ir/13081/1/113/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7
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 معنای صحت 9-8-9

نیز وصف عقدی است که عالوه بر آنکه از ابتدا و « صحت»

مشروع است، در جريان تشکیل و انعقاد نیز مهه  ذاتًا

شرايط صحت معامالت را يافته است و در حدود مفاد خود، 

 یها ضمانت ۀقانونی و آثار حقوقی دارد و از هم اعتبار

بین متعاقدين  ۀو در رابط شود میاجرای قانونی برخوردار 

قانون  32۹ماده الزم الرعايه است. ) ها آن مقام قائمو 

باشد،  شده واقع قانون عقودی که بر طبق» (مدنی ايران

 مگرالزم االتباع است،  ها آن مقام قائمبین متعاملین و 

و يا به علت قانونی فسخ  اقاله به رضای طرفین نکهيا

، منظور از بطالن عقد، اين است که بیترت نيا به«.( شود

 کاًليک عقد به اين دلیل که شرايط اساسی صحت معامله را 

ندارد از ابتدا فاقد اثر است، نه اينکه عقد  بعضًايا 

است و بعدها به دلیل  منعقدشدهدر آغاز به شکل صحیح 

 .شده باشد اثر یبعارض شدن امری 

 طور بهعقد  در مواردی که يک احنالل عقد پس از انعقاد

شدن يکی از اسباب  حادث دلیل و سپس به شود میصحیح واقع 

، بطالن شود میزايل  اش یحقوقيابد و آثار  می احنالل قانونی

توافق  واسطه بهيابد؛ زيرا احنالل مزبور يا  مصداق منی

که مصداق بارز آن  شود میانشايی طرفین عقد ايجاد  ۀاراد

يکی از  ۀجانب کي ۀاقاله است و يا با اعمال اراد

که اين حق را  متعاقدين مبنی بر احنالل توافق

قانونی به دست آورده است و يا آنکه  خیارات موجب به

احنالل عقد بدون توافق و بدون دخالت اراده متعاقدين و 

 گیرد که قانونی صورت می یها سببدر اثر حتقق يکی از 

 201؛ مانند مواردی که در ماده شود مینامیده  « انفساخ»

انفساخ  .است شده اشاره ها آنقانون مدنی ايران به  ۴02و 

 عقد مانند اقاله اثر قهقرايی ندارد و اثرش از زمان

وقوع است نه پیش از آن به اين دلیل آثاری که بیش از 

و از اين نظر،  شود منی اثر یبباشد،  جادشدهياانفساخ 

عقد از  ریتأثکه باعث عدم  -انفساخ به بطالن

 .نیستشبیه  -شود می انعقاد زمان
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 انحالل نکاح 9-8-4

انفاق، تکلیفی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از 

زوجّیت به وجود آمده و  براثرشوهر يا متکین وی که 

اصولی با زوال زوجّیت، تعهد طرفین هم از بین  طور به

خواهد رفت. مواردی که با احنالل نکاح تکلیف به نفقه 

فوت مهسر است. ، شامل طالق، فسخ نکاح، شود میساقط 

 (21، ص3ق: ج2423؛ حلی،  201، ص1ق: ج2431سرخسی، )

 معنای بطالن در قاعده 9-8-1

تعذر وفا به مدلول عقد،  ۀحال بايد پرسید که در قاعد

 چیست؟« بطالن»منظور از 

است که در مقابل عدم  اخص به معنی بطالن آيا منظور مهان

و شامل انفساخ نیست و يا  شود مینفوذ و صحت استعمال 

است و انفساخ عقد به دلیل تلف  تر عیوسآنکه مفهوم آن 

رسد  ؟ به نظر میردیگ یبرمو غیره را نیز در  عقد موضوع

منظور، معنی اعم بطالن است که موارد بطالن ذاتی و 

 شود میابتدايی عقد و مهچنین موارد انفساخ را نیز شامل 

و عالوه بر اين، کلیه مواردی را که بطالن يا انفساخ 

ا به مدلول عقد است را هم عقد، در اثر تعذر دائم وف

؛ خواه اين امر ناشی از عدم قدرت بر ردیگ یبرمدر 

که به اعتباری از شرايط  -تسلیم کردن موضوع عقد

تلف شدن موضوع  جهیدرنتباشد و خواه  -است معامله صحت

 .عقد، پس از وقوع صحیح عقد

 بطالن يها صورت

 :صور بطالن به شرح زير است

 صورت اول

باشد و طرفین به اين  متعذر الوفا عقد در حین انعقاد

 چراکهامر آگاه باشند. چنین عقدی از آغاز باطل است، 

ا به يعنی وف قدرت بر تسلیم يکی از شرايط صحت عقد،

مورد  مدلول عقد است؛ مانند آنکه در عقود متلیکی،

مورد تعهد عملی  معامالت عهدی و در مغروق معامله مال

 .است رممکنیغ عقال عهد باشد که برای متعهد عمل به
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 صورت دوم

طرفین عقد در حین انعقاد بر اين اعتقاد باشند که 

مدلول عقد ممکن الوفاست، ولی پس از عقد کشف گردد که 

به  خريدار و فروشنده در عقد بیع، نکهيا مثلچنین نبوده؛ 

مقدور التسلیم است معامله کنند و بعد  مبیع خیال آنکه

تسلیم  رقابلیغانعقاد عقد  آشکار شود که مبیع در زمان

بطالن از حین عقد  به حمکومبوده که در اين صورت نیز عقد 

 .است

 صورت سوم

و مدلول عقد در زمان انعقاد ممکن الوفا باشد،  مفاد

گردد، اين  رممکنیغشده  عارض ولی به علتی که پس از عقد

 :صورت دو فرض خواهد يافت

باشد که در اين فرض، عقد  رفع رقابلیغعذر، ابدی و  .2 

 .شود میاز زمان تعذر، منفسخ 

که در اين فرض دو حالت  حمتمل الرفع باشد ،عذر .3 

 :متصور است

مطلوب باشد  وحدت طور بهوفا به عهد در زمان خاص الف( 

 .شود میکه در اين صورت نیز عقد از زمان تعذر منفسخ 

وفا به عهد در زمان خاص به حنو تعدد مطلوب باشد، ب( 

يعنی يک مطلوب، اصل ايفا و مطلوب دوم در زمان خمصوص 

صورت گرفنت ايفا باشد که در اين حالت به علت ناممکن 

و  شود میمطرح  خیار فسخ شدن مطلوب دوم برای متعهد له

عقد را فسخ کند يا اينکه آن را فسخ نکند و  تواند می

 .ايفای عین تعهد را در زمان امکان خبواهد

 بطالن عقد مبانی فقهی 9-8-0

بطالن عقدی را که وفا به مدلول آن متعذر  فقهای امامیه

 :اند است، به يکی از طرق ذيل توجیه کرده

 تکلیف ما ال یطاق. 9-8-0-5

 یجا بهآن است و اگر  ذات یمقتضا بهصحت عقد، مستلزم عمل 

عقد به چیزی که متعلق به آن عقد نیست،  یمقتضا بهعمل 

 .مقتضای عقد است برخالفعمل شود، اين عمل 
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چنانچه خبواهیم به مهان چیزی که مورد قصد و غرض  

و يا چیزی که در « متعلق»و آن  ، عمل شودقرارگرفته

باشد، وفا به آن ممکن خنواهد بود و  شده تلفحکم آن است 

و  است شده ینف هم آناست که  تکلیف ما ال يطاق بنابراين،

، پس تکلیف باطل شود میم منجر نفی الزم نیز به نفی ملزو

، ۶23امحد مانکديم، )تعلیق( شرح االصول اخلمسة، ص)ت.اس

عالمه ؛ م2۹۵۶ق/ 220۴به کوشش عبدالکريم عثمان، قاهره، 

حممد جنمی  ، به کوشش2۶3، ص2حسن حلی، انوار امللکوت، ج

 (.ش22۵2،زجنانی

 عدم مالیت و لزوم غرر. 9-8-0-8

طبق اين توجیه، بیع چیزی که تسلیم آن مقدور نباشد، 

آن، عدم مالیت چنین مالی  فساد صحیح نیست؛ خواه دلیل

منیة الطالب ) .جهل باشد و خواه وجود غرر مستلزم

 .(201، ص2اهلل نايینی(، ج )تقريرات درس آيت

 امجاع

تعذر وفا به مدلول عقد،  ۀبعضی فقها در توجیه قاعد

اند. بديهی است در مسائلی که  نیز استناد کرده امجاع به

. توان به امجاع استناد کرد بر مدارک ديگر متکی است، منی

 (.33۵، ص۶، القواعد الفقهیه، جحممدحسنموسوی جبنوردی، )

 لزوم ارتفاع نقیضین. 9-8-0-9

 ها آنکه تقابل بین  اند متقابلصحت و فساد عقد دو امر 

است؛ زيرا منظور از صحت عقد،  ملکه و عدم از نوع تقابل

متام بودن معامله و مقصود از فساد، متام نبودن آن از 

بنابراين، تعريف  ؛حیث اجزا و شرايط و عدم موانع است

بر آن مرتتب است  صحت به چیزی که اثر قصد شده از عقد،

و در برابر آن، تعريف باطل به چیزی که اثر مقصود از 

از طريق  رتتب نیست، هر دو مصداق تعريف شیعقد بر آن م

ء متقابل لوازم آن است. از سوی ديگر دو شیتعريف به 

به شکل عدم و ملکه است در حکم  ها آنکه تقابل 

ممکن نیست. پس اگر يکی  ها آنهستند که ارتفاع  نقیض دو

ديگری  ناچار بهاز آن دو )صحت يا فساد( مرتفع شد 

، هرگاه تعذر يکی از دو طرف بیترت نيا به. شود میموجود 
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و يا تعذر هر دو دائم باشد، وفا به چنین عقدی  عقد

خارج « اوفوا بالعقوّد»، از مشول جهیدرنتخواهد بود و  رممکنیغ

« صحت»بنابراين  ؛است قبیح به حمال، تکلیف است؛ زيرا

، مهان وجوب وفا به عقد است «صحت»؛ چه شود میمرتفع 

بنابراين،  ؛آن، دلیلی بر عدم صحت است عدم امکان و

هرگاه عقد، صحیح نباشد، ناگزير فاسد و باطل است؛ 

 .آيد زيرا در غیر اين صورت، ارتفاع نقیضین الزم می

 اشکال

 گفته شود که تعذر وفا به استدالل ممکن است در مقابل اين

ای ندارد؛ زيرا در  عقد با ارتفاع وصف صحت عقد مالزمه

بر صحت خود باقی باشد؛ اما  تواند میاين صورت هم عقد 

است؛ خواه  تألف ضمان عدم امکان اجرای مفاد آن، ۀنتیج

باشد خواه مبیع و يا متعلق هر يک از  مثن شده تلفآنچه 

بقای خود عوضین  چراکهعقودی که بین عقال متداول است؛ 

 توان مینیست، بلکه  معامله يا يکی از آن دو، از ارکان

به بقای لزوم عقد ملتزم شد و در چنین صورتی، حق گرفنت 

 .است ريپذ امکان، شده تلف مال صاحبمثل يا قیمت برای 

 (.33۹، ص2حبرالعلوم، سید حممد، بلغة الفقیه، ج)

 جواب اشکال

 :است که شده گفتهدر جواب به اين اشکال 

و بطالن  قاعده تعذر ضمان مانع اجرای عقود در بعضی اگرچه

، در مهه عقود چنین نیست. برای مثال اگر شود میعقد 

، اسبی خاص و معین باشد و  مسابقه اسب دوانی موضوع عقد

مبیرد و يا اگر  مسابقه شروع اسب مورد عقد، قبل از

خاصی شرط شده باشد و  باکمانداخنت ، تیر انتیراندازی در

آن کمان پیش از تیراندازی شکسته شود، ضمان ايجاد 

و در اين صورت هر دو عقد مزبور موضوع خود را  شود منی

 ريپذ هیتوجدهد و بقای عقد بدون موضوع نیز  از دست می

نیست؛ زيرا در مثال اول، موضوع توافق، مسابقه با اسب 

انداخنت با کمان خاص بوده که خمصوص و در فرض دوم تیر 

، موضوع هر دو عقد درواقعو شکسنت کمان  اسبپس از مردن

است. در اين صورت تیراندازی بدون موضوع  رفته انیازم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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است و حالت تلف شدن کمان مانند فلج شدن يکی از 

تیراندازان است و وضعیت تلف اسب نیز حالت فلج شدن 

را دارد. مؤيد اين نظريه اين  دهندگان مسابقهيکی از 

در تلف عوض يا  -ممکن است به ضمان مثل هرچنداست که 

 که یدرصورت -به ضمان قیمتو  -که مثلی باشند یا یعوض

قبل از قبض کسی که  -باشند یمیق شده تلفعوض يا عوضین 

، نظر داده شود، فقها به شود میآن مال به او منتقل 

اين امر اعتقادی ندارند، بلکه به عقیده آنان تلف 

مبیع قبل از اينکه مشرتی آن را قبض کند از مال بايع 

 .شود میاست و در اثر آن، بیع منفسخ 

 «كل ّمبيع تلف قبل قبّضه فهو ّمن ّمال بايعه»اين نظريه بر مبنای قاعده،  

، ۹، ابواب اخلیار، باب232، ص22مستدرک الوسائل، ج)

که  شود میاستوار است و چنین توجیه  ( .2۶۴23حديث 

موسوی جبنوردی، ).شود میقبل از تلف واقع  حلظه کيانفساخ، 

 (.۵۶، ص3حسن، القواعدالفقهیه، ج

 جواب دوم  

به دلیل تلف يکی از عوضین  وفا به مضمون عقد که یهنگام

معین يا به علتی ديگر متعذر شود، چیزی که موجب ضمان 

« يد غیر ماذونه»، نه گريد عبارت بهود ندارد. باشد وج

وجود دارد، نه اتالف و نه عقدی که مفاد آن ضمان باشد 

متعهد  ۀو اگر گفته شود که با وقوع عقد، مسمی در ذم

 ۀو در صورت تعذر، بر او واجب است که ذم شود میمستقر 

گفت  توان میخود را با دادن مثل يا قیمت آن بری کند، 

 :که

شخص به شی ء مشغول  ۀالف( در معامالت عین معین، ذم 

خارج و به ملکیت  طرف کيو فقط آن مال از ملکیت  شود منی

او چیزی قرار  ۀو بنابراين، در ذم ديآ یدرمطرف ديگر 

را به  الم گیرد و فقط الزم است که مالک قبلی، آن منی

مالک جديد تسلیم کند و چنانچه به هر دلیل تسلیم 

موسوی ) .متعذر شود، اين تکلیف نیز ساقط خواهد شد

 (.33۹ -330، ص۶، القواعد الفقهیه، جحممدحسنجبنوردی، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ب( در معامالت کلی، تعذر به معنی تلف عین وجود ندارد 

شخصی  نکهيا مثلدهد.  و تعذر به علل ديگری روی می

کلی فی الذمه بفروشد و  صورت به گندم مقداری

حتی قادر به ادای  که یحنو بهشود،  درمانده و فقیر بعد

ای قهرا منحل  نیز نباشد. چنین معامله ها آنقیمت 

که گفته شد، بین صحت و فساد،  طور مهان؛ زيرا شود می

و ملکه وجود دارد و در اين مورد نیز صحت و  تقابل عدم

فساد در حکم نقیضین هستند که ارتفاعشان ممکن نیست و 

 رممکنیغوفا به آن  چراکهصحت عقد نیز امکان ندارد؛ 

موسوی جبنوردی، . )است و بنابراين، عقد قهرا باطل است

 (.33۹ -330، ص۶، القواعد الفقهیه، جحممدحسن

قانون مدنی  23عام، موضوع ماده در تعهدات و التزامات 

نیز مهین قضیه وجود دارد؛ زيرا تعذر به معنای  ايران

نیست و فقط عدم امکان ايفای تعهد به  تلف عین مطرح

 موردنظر ینیب شیپ رقابلیغهای  شدن عارضه حادث دلیل

، ۶، القواعد الفقهیه، جحممدحسنموسوی جبنوردی، ).است

 (.3۵۹ص

 انحالل نکاح: 9-8-7

2 ْق.م 2221ّماّده 
 احنالل نکاح به چند صورت است : دارد میبیان  

 طالق -2

 فسخ -3

 مدت بذل -2

شوهر در موارد ناحمدود و زن در موارد حمدودی  :طالق -۱

با مراجعه  توانند یمکه قانون برای او در نظر گرفته 

به دادگاه خانواده تقاضای طالق منايند 

 (2۹2امامی و صفايی، ص  ؛ 313، خانواده کاتوزيان،).

وجود بعضی از عیوب در زن يا شوهر موجب احنالل  :فسخ -3

 مثال عنوان به گردد یم يیزناشوعقد نکاح و قطع رابطه 

در زن  یریگ نیزمناتوانی جنسی در شوهر و يا جزام و 

. رد فسخ از طرف يکی از زوجین باشداز موا تواند می

البته استفاده از اين حق برای زن و شوهر در صورتی 

                                                           
 .شود عقد نکاح به فسخ یا به طالق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میفانون مدني: 8883ماده .  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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قبل از وقوع عقد مطلع نبوده ين عیب است که از وجود ا

. البته ذکر اين نکته ضروری است که چنانچه زن پس باشد

 تواند میاز وقوع نکاح نیز از جنون مهسر خود مطلع گردد 

اين حق حمروم  ازاز حق فسخ استفاده منايد ولی شوهر 

 شده داده. اختیار فسخی که قانونا به زن يا شوهر است

اينکه يکی از طرفین از عیب  حمض بهاست فوری است يعنی 

طرف ديگر مطلع شد بايد از اين حق استفاده منايد در 

املیزان الکربی .)رود یمبین  از اوغیر اين صورت حق فسخ 

 (.22۶، ص3)شعرانی(، ج

2 ْق.م 2231ّماّده  بذل مدت: -۳
بذل مدت خمتص نکاح منقطع يا غیر  

هر وقت که مايل  تواند میو شوهر  باشد یمدائم ) صیغه ( 

ببخشد و يا  باشد باقیمانده مدت نکاح منقطع را به زوج

 .به عبارتی بذل منايد

اقدامی از سوی زوجین  بدون و خود خودبهگاهی عقد نکاح 

ممکن است  اي ومانند فوت يکی از زن و شوهر  شود میمنحل 

به  شوهر وپس از عقد نکاح مواردی حادث شود که زن 

زن و  آنکه یبعقد منحل  جهیدرنتيکديگر حرام شوند و 

شوهر از حق فسخ استفاده کرده باشند مانند موردی که 

 زن و شوهر پس از عقد نکاح از اسالم خارج شوند .

مورد چهارمی به صور احنالل نکاح افزود و آن  توان یمو 

که اين دلیل هم سبب احنالل عقد نکاح  باشد یممرگ و فوت 

عده از سوی  داشنت نگاه مجله منکه دارای تشريفاتی  باشد می

مسئله خالی از لطف خنواهد  نيابه  توجهباشد. که  زن می

 بود.

 تفاوت فسخ نکاح و طالق 9-8-2

 واز حیث داشنت عده يکسان بوده  هرچندفسخ و نکاح 

با يکديگر ندارند ولی از جهات بسیاری از  یتفاوت

که مواردی از آن در ذيل اشاره  اند متفاوت باهماحکام 

 : گردد یم

                                                           
طالق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاي مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج  فانون مدني: 8807ماده .  1

 .شود می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در طالق بايد صیغه طالق با تشريفات و بیان خاص   .2

فسخ نیازی به آن تشريفات  در که یدرصورتادا گردد 

  .ندارد

در فسخ  که یدرحالدر طالق شهادت دو مرد عادل ضروری است 

 2(م.ق2224اده م)نیازی نیست

گاه طالق قبل از نزديکی واقع شود مهريه نصف هر 

در فسخ قبل از نزديکی  که درحالی2.(م.ق23۹3ادهم)شود می

نی جنسی)عنن(که موردی ازن حق مهر ندارد .جز در ناتو

خاص است و در اين صورت زن مستحق نصف مهر است 

 2(.م_ق1111ادهم)

 ارکان طالق 9-8-3

شخص طالق  -2برای وقوع هر طالقی چهار رکن ضروری است 

صیغه طالق که عبارت از  -2 شده دادهشخص طالق  -3دهنده 

ملعة ) شهادت مرد عادل. -۴بیان آن با عبارت ويژه 

 (.201، ص3الدمشقیه، ج 

عبارت مربوط به جاری کردن صیغه طالق بايد به  درواقع

آن را  زمان مهحنوی ادا گردد که دو شاهد مرد عادل 

جاری شود  یا جداگانهبشنوند و برای هر طالق بايد صیغه 

صحیح  زمان همو ادای يک صیغه طالق برای چند مورد 

دادگاه به تقاضای زن حکم طالق را صادر  هرگاه باشد یمن

شوهر را اجبار به طالق منايد چنانچه  درواقعمنايد و 

د مراتب از شوهر حسب اجرای احکام در دفرت طالق حاضر نشو

از  یا ندهيمنادفرت طالق به دادگاه اعالم در اين صورت 

دادگاه به دفرتخانه معرفی و به منايندگی از شوهر صیغه 

 . کنند میطالق را بیان 

                                                           
 .طالق و در حضور الاقل دو نفر مرد عادل كه طالق را بشنوند واقع گردد یغهطالق باید به ص.  0

هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طالق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبالً داده باشد  . 2

 .یا مثال یا قیمتا استرداد كند یناًحق دارد مازاد از نصف را ع

موجب فسخ ، عنن باشد كه در این صورت  كه یفسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورت یر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهته . 0

 . باوجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شرایط طالق دهنده 9-8-56

طالق دهنده بايد واجد چهار  ،برای جاری شدن صیغه طالق

 شرط باشد .

رشد جز شرايط  باشد و/ طالق دهنده بايد بالغ بلوغ -2

مهسرش را طالق  تواند میبنابراين سفیه  باشد یمنطالق دهنده 

 آندهد زيرا طالق از امور مالی نیست که سفیه نتواند 

به اجازه ولی خود داشته  ازین واجنام دهد  يیتنها به را

امور عقالئی  در اوسفیه کسی است که اقدام باشد )

 (.2مسئله ، 231، ص حتريرالوسیله)(.نباشد

 باشد یم/ يکی ديگر از شرايط طالق دهنده عقل عقل -3

راسا مهسر خود را طالق داده و  تواند منیبنابراين ديوانه 

صیغه طالق را جاری کند . در اين مورد سرپرست قانونی 

و علت  کند یمتصويب دادستان صیغه طالق را جاری  با او

مصاحل وی  تيرعامداخله ولی يا قیم در طالق ديوانه 

 (.2 مسئله، 231، ص 3حترير الوسیله، ج  )باشد یم

طالق دهنده بايد بر مفهوم عبارتی که برای  /قصد -2

مهان، ص  .)آگاه باشد کنند میجاری شدن صیغه طالق ادا 

 (.2 مسئله، 231

/ طالق دهنده بايد در اجرای صیغه طالق آزادی اختیار -۴

طالق از روی  کامل داشته باشد بنابراين بیان صیغه

 (.4و  2 مسئلهمهان، .)باشد یمناکراه صحیح  اجبار هتديد و

 انواع طالق 9-8-55

 بائن -3رجعی  -2 شود میصیغه طالق به دو صورت جاری 

 طالق رجعی . 9-8-55-5

طالق رجعی طالقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع 

است اين حق جز اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی 

در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی 

اين حق را از  تواند منیاز بین برد و شوهر نیز  توان یمن

خود ساقط منايد رجوع مرد به زن تابع تشريفات خاصی 

هر بیان و اقدامی که حکايت از رجوع کند  و با باشد یمن

رجوع مکلف به اجنام وظايف  حمض بهوزن هم  رديپذ یماجنام 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مسئله، پیش از 241، ص حتريرالوسیله).باشد یم يیزناشو

2.) 

 طالق بائن . 9-8-55-8

اگر مرد، حقّ رجوع داشته باشد بدون اجراى صیغه عقد، ] حقّ رجوع بعدازآنطالق بائن آن است كه شوهر 

دوباره صیغه عقد جارى رجوع نداشته باشد باید با شرایط خاصى   کنند و اگر حق  زندگى مشترك را شروع مى

 ممکن زیر گونه  شش به خود بائن، طالق. باشد نداشته یا داشته عدّه زن خواه ندارد، را زن به .[دکنن

 :دهد رخ است

. طالق ُخلع: اگر زن از شوهرش متنّفر باشد و مهريه يا 2

از مهر باشد، به شوهر  تر بیشمال ديگرى را، گرچه 

ببخشد تا طالقش دهد، چنني طالقى را خلع 

و توضیح  22 مسئله، 213، ص 3حتريرالوسیله، ج .)گويند

 (.3130 مسئلهاملسائل،  

كه زن و  دهد می. طالق مبارات: اين نوع طالق هنگامى رخ 3

شوهر، يكديگر را دوست نداشته باشند و زن ماىل به 

از مقدار مهر نباشد و احتیاط  تر بیشكه  -شوهرش ببخشد

مهان، .)تا شوهرش او را طالق دهد -باشد تر کماين است كه 

  (.2۹ مسئله، 212ص 

 نرسیده است. -سال قمرى ۹ -. طالق مهسرى كه به سن بلوغ2

 . طالق زن يائسه و زىن كه با او آمیزش نشده است.1و  4

دوم و بني طالق اّول و دوم و  -. طالق سومى كه پیش از آن1

رجوع كرده باشد، گرچه اين رجوع با عقد جديد و  -سوم

، پیش از 223مهان، ص )پس از خروج زن از عّده باشد.

 (.2 مسئله

 مبنای فسختعریف و  9-8-58

 تعریف انفساخ. 9-8-58-5

تلف مبیع پیش  مثاًل؛ نديگو یماحنالل قهری عقد را انفساخ 

ق.م سبب انفساخ عقد بیع است؛  201ماده  موجب بهاز قبض 

جعفری لنگرودی؛ . )شود میعقد بیع نابود  خود خودبهيعنی 

 .(۹0صدکرت حممدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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http://mazaheb.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%D9%81%D9%82%D9%87/8595-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F#ftn2
http://mazaheb.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%D9%81%D9%82%D9%87/8595-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F#ftn2
http://mazaheb.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%D9%81%D9%82%D9%87/8595-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F#ftn5
http://mazaheb.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%D9%81%D9%82%D9%87/8595-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F#ftn5
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 مبنای فسخ نکاح. 9-8-58-8

نکاح عقد است و بايد شرايط اساسی ساير عقود را دارا 

و در اين  کند یمباشد، ولی آثار آن را قانون معین 

زمینه اراده طرفین نقش مهمی ندارد به مهین جهت هم 

در عقد نکاح  توان میقواعد عمومی معامالت را تا جايی 

اعمال کرد که با طبیعت ويژه آن سازگار باشد. در ساير 

در  گذار قانونقراردادها، برای جلوگیری از ضرر طرفین 

اختیار فسخ معامله را  دهيد انيزموارد به  یا پاره

« خیار فسخ». اين اختیار را در زبان حقوقی دهد یم

، خیار ؛ مانند خیار غنب، خیار تدلیس، خیار عیبنامند یم

ولی مهه اين خیارات در نکاح وجود  ها نياشرط و امثال 

به استناد  توانند یمنندارد. برای مثال زن و شوهر 

مغبون شدن در مهر پیمان راجع به میزان مهر يا نکاح 

را فسخ کنند يا در نکاح برای خود يا ديگران خیار شرط 

از اين خیارات با طبیعت  یا پارهقرار دهند. ولی 

 شده رفتهيپذاعی نکاح سازگار است، در اين عقد اجتم

سالمت  نیتأمبه خاطر حفظ حقوق فردی و  گذار قانوناست. 

اراده زوجین نکاح را در مورد عیب و تدلیس و ختلف از 

اعالم کرده است. در شرايط اساسی نکاح  فسخ قابلشرط صفت 

 مؤثرآمده است که اشتباه در شخصیت طرف هنگامی در عقد 

نکاح کند که مقصود  یباکسمادی باشد؛ يعنی شخص  است که

او نبوده است. ولی اشتباه در ساير اوصاف مهسر، هرچند 

که حمرک اصلی عقد باشد، در نفوذ آن اثر ندارد. قانون 

مدنی اشتباه در اوصاف مهسر، هرچند که حمرک اصلی عقد 

باشد، در نفوذ آن اثر ندارد. قانون مدنی اشتباه در 

عقد را از عیوب اراده نشمرده ولی به آن اوصاف طرف 

که از اين راه ضرر  یراکسيزمنانده است؛  اعتماد یبنیز 

کاتوزيان، ناصر، . )حق دارد نکاح را برهم بزند ندیب یم

و  311حقوق مدنی، خانواده، )نکاح و طالق( جلد اول؛ ص 

311.) 

اشتباه، تصور غلطی است که ممکن است هريک از زوجین در 

شخصیت طرف ديگر يا در اوصاف او داشته باشد. در 

طرف امهیت بسزايی دارد و هرکس با ديگر  تیشخصازدواج 

در  گذار قانونلذا  کند یمبه حلاظ شخصیت ويژه او ازدواج 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 که یحنو بهتعیین زن و شوهر »ق.م مقرر داشته 2311ماده

از طرفین شخص ديگر شبهه نباشد، شرط صحت  کي چیهبرای 

 موردنظربنابراين اگر يکی از زوجین به فرد « نکاح است

يکی از دو خواهر  که چنانخود با ديگری ازدواج کند 

خواهر ديگر قرارداد ازدواج را امضا کند اين  یجا به

عدم انطباق قصد با آنچه که در خارج  ازحلاظقرارداد 

است لیکن اگر يکی از طرفین در اوصاف  ، باطلشده واقع

مرد تصور کند زن باکره  که چنانطرف ديگر اشتباه کند 

است يا دارای هنر خاصی است يا زن تصور کند که مرد 

حتصیلی است يا  مدارک یا پارهدارای شغل و مقام خاصی يا 

منصوب به شخص بزرگی است و در حقیقت چنین نباشد، برای 

خ نکاح وجود دارد؛ مشروط بر اينکه اشتباه کننده حق فس

در عقد شرط شده يا برحسب  حًايصرخاصی در طرف  صفتوجود 

عرف طرفین بر آن تبانی کرده باشند و بعد از عقد 

 2230معلوم شود که طرف فاقد صفت مقصود بوده است)م 

ق.م( تبانی طرفین بر صفت خاصی که در حکم تصريح در 

از مذاکرات قبلی و که  کند یمعقد است هنگامی صدق 

طرفین  موردنظرعرفا استنباط شود آن صفت،  واحوال اوضاع

اگر  مثاًلبوده و عقد مبنی بر آن منعقد گرديده است؛ 

کسی از دخرتی هنوز شوهر نکرده خواستگاری کند و با او 

ازدواج منايد برحسب عرف و عادت اجتماعی باکره بودن او 

کاح قید نشده باشد. در سند ن حًايصراست هرچند  موردنظر

مشخص شود که باکره نبوده  نکاحپس اگر بعد از عقد 

صفايی، حسین، شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت.)است، 

 صحقوق مدنی، خانواده، )اشخاص و خانواده( جلد اول، 

 .(222و223

اين است که آيا  شود میکه در اين حبث مطرح  یسؤال

 طور به آنچهقاعده غرر را در نکاح جاری منود؟  توان می

حتم ثابت و مسلم است که قاعده غرور در بیع جاری است 

در حديث  چراکهو هیچ شک و شبهه در آن وجود ندارد؛ 

از بیع  اند کردهنبوی حضرت رسول)ص( آمده که ايشان هنی 

اين قاعده را به  میتوان یمآيا ما  که نياغرری اما 

وجود  نظر اختالفمعامالت ديگر سرايت بدهیم بین علما 

 نکاحقاعده را به عقد  میتوان یمنما  رسد یم نظر بهدارد 
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عقد نکاح از عقود معاوضی حمسوب  چراکهسرايت بدهیم 

و تنها علقه خاصی است که بین زن معین با مرد  شود منی

در عقد دائم ما به مهین جهت است که  شود میمعین واقع 

بنابراين  ؛عقد را بدون ذکر مهر منعقد منايیم میتوان یم

آن را به عقود  توان یمنقاعده غرور خمصوص به بیع بوده و 

موسوی خويی، سید ابوالقاسم، مستند ديگر سرايت داد. )

 .(33۹العروه الوثقی، کتاب نکاح، جلد دوم، ص

 : نتیجه

در حبث عقود و فسخ نکاح چندان تفاوت و  که آننتیجه 

شفاف  کاماًلجا حبث در اين. که گردد منیتناقض آراء مشاهده 

شرع نظرات خود را اعمال  مانند بهو روشن است و قانون 

بعضی مسائل عرفی جامعه  به حلاظمنوده است و تنها قانون 

احنالل عقد نکاح با  به حلاظاست. اما  پیداکردهتغییر 

های عقود اين احنالل در نوع خود ويژه است و حناللساير ا

شرايط و آثاری که بر آن مرتتب است مشابه آن در هیچ 

جای ديگری وجود ندارد مانند حضور دو شاهد در هنگام 

جاری شدن صیغه طالق و يا در عقد موقت بذل مدت صورت 

خبشد و عقد نکاح موقت  زوج مدت را به زوجه میکه  گیرد می

 پذيرد. یپايان م

 متعاقدین 3-3

 فائت:ک 9-9-5

مسائلی است که در مباحث و کتب  ازمجلهکفائت در نکاح 

 یا ژهيوفقهی فقهای شیعه و سنی مهواره مطرح بوده و باب 

را نیز به خود اختصاص داده است. اين امر ناشی از 

مثرات فقهی متعددی است که بر طرح و بررسی اين مسئله و 

. اين موضوع، خود، بیانگر امهیت گردد یمتبیین آن مرتتب 

و ضرورت پرداخنت به آن است. عالوه بر اين، کفائت در 

نیز  یتوجه قابلنکاح ابعاد اجتماعی نیز دارد و مثرات 

 .گردد یمطرح و بررسی آن از اين بعد حاصل  از

که کفائت در نکاح در هر  شود میبه خالف آنچه تصور 

مبحثی از مباحث نکاح، دارای يک معنای واحد است، بايد 

حملی که در مباحث خمتلف باب  تناسب بهگفت اين عنوان 

است، دارای معنای خاصی است که با  کاررفته بهنکاح 
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ديگر متفاوت است و طبق هر  یا لهحممعانی ديگر آن در 

که طبق معنای  شوند یممعنا برخی صفات در کفائت معترب 

. عالوه بر آن عنوان از بعد اجتماعی باشند یديگر معترب من

جوهری، ) .کند یمنیز معنای متفاوتی با ساير معانی پیدا 

 (.۵0، ص2امساعیل بن محاد، الصحاح، ج

ی صورت بهبا توجه به اين مطالب طرح و بررسی مسئله 

از بررسی  سو کيو منظم ضروری است تا از  شده کیتفک

آن پرهیز شود و از سوی ديگر از خلط شدن مباحث  یبعد تک

جلوگیری به عمل آيد. البته آنچه بعد از  گريکديبا 

، اين ديآ یممطالعه و بررسی پیرامون اين موضوع به دست 

کامل  صورت بهاست که اين مبحث با توجه به گسرتدگی آن، 

و برای طرح  گنجد یمنکه بايد، در يک مقاله  گونه آنو 

نیاز است.  یتر گسرتدهدقیق و تبیین آن به جمال 

، سعی ما بر اين خواهد بود که در حّد امکان وجود نيباا

ه منايی جامع از مباحث ضروری و اساسی اين مبحث را ارائ

ی صورت بهمنايیم؛ به شکلی که خواننده بعد از مطالعه، 

آن آشنايی پیدا کند. به  وابدادکامل با مسئله  نسبتًا

مهین جهت، از بیان مباحث تفصیلی و ذکر ادله و نقد 

به ذکر گزارش گونه  املقدور یحتو  میکن یمخودداری  ها آن

جرجانی، علی بن حممد، ) .ميیمنا یممسائل اکتفا 

 (.03التعريفات، ص

 معنای لغوی. 9-9-5-5

و « کفائت»در ابتدای حبث به بیان و بررسی معنای لغوی 

« ) کفؤ»لغت آمده است  یها کتاب. در ميپرداز یم «کفو»

به ضم « ) کفوء»و مهزه در آخر( و به ضم کاف وسکون فاء

بر وزن « ) اکفاء»و مهزه در آخر( و مجع آن  کاف و فاء

به فتح « ) کفا»اجسام( به معنای مهتا و مانند است و

به فتح کاف و مد « ) کفائة»و مهزه در آخر( و کاف و فاء

الف و فتح مهزه(، هر دو به معنای يکسانی، برابری، 

، فرهنگ امحد سیاح،( .باشند یم تیصالح وشباهت، شايستگی 

 )211، ص 2ج، سیاح

که به « کفوء»و در برخی ديگر از منابع آمده است: 

است: اّول  شده خواندهمعنای مهتا و نظیر است به سه شکل 
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آخر ) کفوء(؛ دوم به ضم فاء « در» مهزه وبه سکون فاء 

مهزه( در آخر ) کفو(؛ سوم به ضم فاء و  یجا به ) و واو

مهزه ) در( آخر ) کفو( و کاف در هر سه مورد مضموم 

 ).232، ص4قرشی، علی اکرب، قاموس القرآن، ج (است.

 معنای اصطالحی. 9-9-5-8

در اصطالح برابری زوج و زوجه در سبب، نسب، دين، 

ديانی، باشد ) موقعیت اجتماعی و مالی و... می

( از آيات قرآن، .01 ص عبدالرسول؛ حقوق خانواده ،

سوره  332مانند منع ازدواج مؤمن با مشرک در آيه 

مبارکه بقره و لزوم ازدواج مردان و زنان پاک با 

سوره نور، اصل ضرورت کفائت استنباط  31يکديگر در آيه 

ای از  ائت در امر نکاح و پاره. مهچنین ضرورت کفشود می

ايزدی فر، شده است ) مصاديق کفائت در روايات بیان

 (.21 ص ،«معیار کفائت در نکاح»اکرب؛  علی

 انواع معانی کفائت 9-9-8

 کفائت در باب قصاص. 9-9-8-5

 شود میقتل عمدی که موجب قصاص  فيتعر درشهید اول)ره( 

؛ يعنی قتل «المكافئة عمداً، عدواناً...ازها ْق الّنفس المعصوّمة »... آورده است: 

عمد موجب قصاص، عبارت است از خارج کردن نفس معصوم و 

مکی العاملی، حممد بن  )مهتا از روی عمد و ستم....

 ()شهید اول( اللمعة الدمشقیه، کتاب القصاص الدين مجال

به معنای برابر دانسته « مکافئه»در تعريف فوق کلمه

 :ديفرما یمعبارت فوق  شرح درشده است. شهید ثانی)ره( 

مراد از اين لفظ در سخن شهید اول، عبارت است از نفسی 

آن از اعتباراتی که  ریغ وکه از جهت اسالم و حريت 

شهید ثانی، الروضة ) خواهد آمد، با قاتل برابر باشد.

 که چنان( .230، ص 2قیه، جالبهیة فی شرح اللمعة الدمش

، منظور از برابری ديآ یماز عبارت شهید ثانی به دست 

، برابری شود میمطرح  مقتول ودر باب قصاص که بین قاتل 

يعنی  (در اسالم )يعنی مسلمان بودن و کافر بودن( و حريت

عبد و آزاد بودن( است. مهچنین مراد ايشان و ساير فقها 

، عبارت است شوند یماز ساير جهات که در برابری رعايت 
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از جهاتی مانند ابّوت و عقل. مراد از ابّوت اين است که 

شرط قصاص قاتل در قتل عمدی اين است که وی پدر مقتول 

 و ؛ودش منینباشد؛ پس پدر به قتل عمد فرزند خود قصاص 

مراد از عقل هم اين است که مقتول عاقل باشد؛ پس قاتل 

روی عمد به قتل برساند، قصاص  از راجمنونی  که یدرصورت

 .شود منی

بنابراين مراد از کفائت در باب قصاص و اينکه بین چه 

گذشت، وجود آن  که چنانروشن گرديد و  شود میکسانی مطرح 

بین قاتل و مقتول شرط جواز قصاص است. اعتبار کفائت 

 .مذکور در قصاص اعضا نیز شرط است

 (کفائت در باب نکاح )شرط صحت . 9-9-8-8

کفائت در اصطالح، برابری  شود میمبحث بیان  نيا در

کافر  مقابل دردر اسالم و مسلمان بودن آن دو ) زوجین

غیر کتابی بودن آن دو( به امجاع مهه فقهای امامیه و 

به معنای اخص آن، يعنی شیعه  مانيا درنیز برابری 

و متکن  ن، به عقیده برخی فقهای امامیهبود  میاما دوازده

زوج از پرداخت نفقه، عالوه بر شرط اسالم يا هردو شرط 

 .مذکور به عقیده برخی ديگر است

 :ده استدر جممع البحرين آم

و  والكفائة بالفتح والمد: تساوّي زوجين في االسالم وااليما َ و قيل يعتبر ّمع ذلک يسار الزوج قوتاً و فعالً» 

 (.232مهان، ص ) « االول اشهر عّند الفقهاء االّماّميةقيل باالسالم، و

( عبارت است از بعدازآنبا فتحه کاف و مد کفائت )

: عالوه اند گفتهبرخی  و ؛برابری زوجین در اسالم و ايمان

بر آن، متکن از پرداخت نفقه هم بالقوه و بالفعل الزم 

: فقط برابری در اسالم در اند گفتهبرخی هم  و ؛است

کفائت معترب است. ولی قول مشهور بین فقهای امامیه مهان 

 .قول اول است

در مقابل کافر غیر کتابی شرط مسلمان بودن زوجین )

ر اسالم، به امجاع فقهای امامیه بودن آن دو( يا کفائت د

سبحانی، جعفر، نظام ) و اهل سنت شرط صحت نکاح است.

پس  (.441، ص 2النکاح فی الشريعة االسالمیة الغّراء، ج

اگر يکی از زوجین کافر غیر کتابی باشد، نکاح باطل 
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 .اما در مورد کفار اهل کتاب نظرها متفاوت است ؛شود می

-جايز منی مطلقًابرخی از فقهای شیعه نکاح با ايشان را 

، اما اکثر (223، ص 4ج شیخ طوسی، کتاب اخلالف،.)دانند

موقت  صورت بهفقها قائل به جواز نکاح با زنان ايشان 

نظام النکاح فی الشريعة االسالمیة الغّراء، ) .باشند می

، فقها نکاح زن مسلمان با درهرصورتاما ( .441، ص 2ج

. اهل سنت نیز دانند یکافر کتابی را باالتفاق جايز من

، ولی دانند ینکاح زن مسلمان با کافر کتابی را جايز من

 .مشارند میازداوج مرد مسلمان با کتابیه را جايز 

، ص 4ج ،ان، الفقه علی املذاهب االربعةاجلزيری، عبدالرمح)

211.) 

جا بايد ذکر کرد اين است که که در اين ای نکتهلیکن 

کفار اهل  که ايناساسًا بین فقهای شیعه و سنی در مورد 

اهل سنت  ازنظرکتاب چه کسانی هستند اختالف وجود دارد، 

مهان، ص )شوند میتنها يهود و نصارا کفار اهل کتاب حمسوب 

فقهای شیعه نیز باالتفاق اين دودسته را اهل کتاب  (.214

، اما در مورد کفاری مانند جموس و صابئون بین دانند می

 .وجود دارد نظر اختالفايشان 

تساوی  -دّوم، يعنی ايمان به معنای اخص آن شرط بهاکنون 

 .پردازيم می نبود  میامازوجین در شیعه دوازده

برخی از فقهای شیعه اين شرط را در کفائت معترب دانسته 

. اند کردهقلمداد و آن را مهانند اسالم شرط صحت نکاح 

قید را در کفائت معترب ندانسته و به  ديگر اين ای دسته

ديگر  ای عده. اند شدهبا غیر شیعه قائل  ازدواجکراهت 

که نکاح مؤمنه با غیر مؤمن جايز  اند دادهنیز تفصیل 

با غیر مؤمنه ازدواج کند؛  تواند مینیست، اما مؤمن 

، حممدحسنجنفی، ) .شود میزيرا زن مهواره تابع دين زوجش 

 (.۹3، ص 23جواهر الکالم، ج

 مطلقًابا ناصبی را  نکاحدر اين زمینه اهل سنت نیز 

و منظور از ناصبی در کالم ايشان، کسی  دانند یجايز من

است که قائل به الوهیت علی )ع( باشد، يا بگويد جربئیل 

علی )ع( به حضرت حممد )ص( وحی  جای بهخیانت کرد و  ()ع

منود، يا برخی آيات قرآن را تکذيب کند يا عايشه را 

 (.11، ص 4الفقه علی املذاهب االربعه، ج) قذف منايد.
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و مراد  داند یشیعه نیز نکاح با ناصبی را جايز من 

 کند می)ع( دمشنی  بیت اهلايشان از ناصبی کسی است که با 

، 3حمقق حلی، شرائع االسالم، ج) .دهد میرا دشنام  ها آنو 

را که يکی از  هرکسیاساسًا شیعه ناصبی و  (.3۹۹ص 

ضروريات دين را انکار کند، جزء کفار )غیر کتابی( 

 .داند می

، بسیاری از فقها از بین اقوال مذکور درهرصورت

پیرامون شرطیت ايمان در کفائت، قول به عدم شرطیت آن 

با غیر مؤمن و غیر مؤمنه  . لذا نکاحدانند می تر قویرا 

 .باشد یمکروه است، اما باطل من

صاحب جواهر با بررسی اقوال فقهای متقدم که قید ايمان 

که مراد مهه  کند میبیان  اند دانستهرا در کفائت شرط 

و  ايشان از ايمان، مهان اسالم است و نه معنای اخص آن

 کند می. مهچنین ثابت کند میقرائنی بر اين مطلب ارائه 

 اند دانستهمراد رواياتی نیز که قید ايمان را معترب 

 .منايد می تأيیدمهان اسالم است و قرائن هم اين مطلب را 

: اين مسئله ) که ايمان در فرمايد میوی در پايان 

کفائت شرط نیست(، از واضحات است؛ اگرچه در بین 

 ايشان، خالف آن مشهور شده است. متأخرينو  متأخرين

 (.233و۹1، ص 23ر الکالم، ججواه)

، امامی دوازدهشیعه، غیر از  های فرقهازدواج با ساير 

نیز بنا بر نظر کسانی که ايمان را در کفائت شرط 

 هم آنجايز نیست؛ اگرچه احتمال خالف  دانند می

 (.232مهان، ص ).رود می

اما اعتبار شرط سومی که در کفائت به اين معنا معترب 

دانسته شده است، يعنی شرط متکن زوج از پرداخت نفقه، 

فقط در زوج متصور است. در مورد شرط بودن اين مالک در 

کفائت، بین فقهای شیعه اختالف وجود دارد. برخی آن را 

و برخی ديگر که اکثر فقها  دانند میدر کفائت شرط 

 (.۹3، ص3شرائع االسالم، ج).مشارند یآن را شرط منباشند، 

، آن را دانند میاما خود کسانی هم که اين مالک را شرط 

، گیرند منیمانند دو شرط قبل، شرط صحت نکاح در نظر 

 ازمجله؛ دانند میبلکه به داليل ديگری آن را معترب 

: اگر کسی متکن پرداخت نفقه را نداشت و به گويند می
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خواستگاری دخرتی آمد، بر ولی واجب نیست خواستگاری او 

 را قبول کند و اگر رد کرد معصیتی مرتکب نشده است.

الکرکی، علی بن احلسین، جامع املقاصد فی شرح القواعد، )

از اين قول فقهاست که  متأثراين سخن ( .230، ص 23ج

ؤمنی که قدرت بر پرداخت نفقه دارد به : اگر مگويند می

خواستگاری دخرتی آمد، دادن جواب مثبت به وی واجب است؛ 

ولی از پذيرش  که چنانو  نسب معروفی نداشته باشد اگرچه

 (.۹2، ص 3شرائع االسالم، ج) او امتناع کند گناهکار است.

مرد  که درحالیفرض است که ولی  بنابراينالبته اين سخن 

عدالت، ايمان و اخالق فرد مناسبی است، صرفًا به  ازحلاظ

علت نداشنت نسب معروف از دادن جواب مثبت به وی 

اما اگر به خاطر امر ديگری ) مثاًل پیدا  ؛کند خودداری

يا کفو مؤمنی که دخرت رغبت بیشرتی به  تر مؤمنکردن کفو 

مصلحت ديگری( جواب رد به  هرگونهاو دارد و يا رعايت 

، 23جواهر الکالم، ج) گناهی مرتکب نشده است.وی بدهد، 

 (.223ص 

مثره شرط دانسنت متکن زوج  اند قائلديگر از فقها  ای عده

برای دخرت  برای پرداخت نفقه در کفائت، ايجاد حق فسخ

در مورد صغیره و بالغه باکره است که ولی ) درجايی

رشیده، بنابر نظر کسانی که قائل به واليت پدر و جد 

( يا وکیل، اورا به باشند میمطلق بر وی  صورت بهپدری 

برخی  و ؛ازدواج کسی درآورند که صفت مذکور را ندارد

 درجايیمثره آن اثبات حق خیار برای دخرت  اند گفتههم 

است که بعد از نکاح ثابت شود مرد متکن پرداخت نفقه را 

؛ 234ر.ک: مهان، ص ) بوده است. خرب بینداشته و او از آن 

ادريس حلی، حممد بن منصور بن امحد، کتاب السرائر، ابن 

برخی از فقها نیز با استناد به برخی آيات ( .111، ص 3ج

که نداشنت مال و فقیر بودن نقص  کنند میو روايات ثابت 

وجود متکن برای پرداخت نفقه در کفائت  و درنتیجهنیست 

 (.23۹مهان، ص ) .باشد یشرط من

داليل آنان بر مدعای فوق هم روايات است و هم آيات 

اين داليل روايتی است که هم از امام صادق  ازمجلهقرآن. 

: اند فرمودهو هم از پیغمرب اکرم )ص( که  شده نقل ()ع

فردی که از اخالق و دين وی راضی هستید به  که هنگامی
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خواستگاری دخرت مشا آمد، دخرت خود را به ازدواج وی 

بزرگی  و فساداين کار را نکنید، فتنه  و اگر يددرآور

، ابواب 24وسائل الشیعه، ج) .آيد میدر زمین به وجود 

ا َ كانوا »مهچنین آياتی مانند (.3و1، ح 30مقدمات نکاح، باب 

 «ّمع العسر يسرا سنِ»و( .23(:34نور)) «فقراء يغّنهم اللِه ّمن فّضله

جواهر ) و روايت جويرب و روايات ديگر (.1(:۹4الشرح))

 ؛آيند میآن داليل به مشار  ازمجله، (.232، ص 23الکالم، ج

بنابراين، جواب رد دادن به خواستگاری فردی که ايمان 

و اخالق نیکو دارد، اما فقیر است، ممکن است معصیت به 

 .مشار آيد

که مثره شرط  اند کردهاشاره شد، برخی ادعا  که چنان

دانسنت متکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت، جايی ظاهر 

صغیره و بالغه باکره رشیده را  که ولی شود می

قائل شويم خود وی حقی در نکاح خود ندارد(  که درصورتی)

که فاقد وصف مذکور است. در اين  درآوردبه ازدواج کسی 

وجود  صورت، برای صغیره بعد از بلوغ و بکر حق فسخ به

( .431، ص 1ر.ک: شهید ثانی، مسالک االفهام، ج) .آيد می

یت متکن زوج برای پرداخت نفقه در شرط بهحال اگر قائل 

کفائت نشويم، در مورد فوق حق فسخی برای دخرت وجود 

اگر  اند کردهخنواهد داشت. چنانکه گذشت، برخی نیز ادعا 

زوجه به عدم متکن زوج برای پرداخت نفقه علم نداشت، 

حلی، حسن ) .شود میبعد از نکاح برای او حق فسخ پیدا 

به نظر  (.233، ص 1بن يوسف بن مطهر، خمتلف الشیعة، ج

صاحب جواهر، ادعای خیار فسخ مذکور  ازمجلهمشهور فقها، 

 پذيرفته نیست. دلیل آنان اصالة اللزوم در عقود خصوصًا

نکاح است که در آن اشرتاط خیار نیز به خالف ساير عقود 

 (234، ص 23جواهر الکالم، ج) پذيرفته نیست.

اما اگر وصف مذکور توسط زوجه در منت عقد شرط شود يا 

عقد بر مبنای وجود آن بسته شود و بعد از عقد معلوم 

حق فسخ  درهرصورتشود زوج فاقد آن بوده است، در اينجا 

اين مورد جزء موارد تدلیس  چراکهابت است؛ برای زوجه ث

 :گويند می باره دراين. فقها آيد میدر نکاح به مشار 
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اگر در عقد وجود وصفی در زوجین شرط شود يا ذکری از 

آن در منت عقد نیايد، اما بنا بر آن گذاشته شود و بعد 

از عقد معلوم شود که طرف مقابل فاقد آن وصف است، حق 

؛ 224مهان، ص ) .شود میحاصل  خورده فريبخیار برای فرد 

 (.2230قانون مدنی، ماده 

 (کفائت در باب نکاح )مشخصات زوج مناسب . 9-9-8-9

 پردازد می هايی مالکمعنا از کفائت، شرع به بیان  نيا در

در افراد، موجب اطالق واژه زوج مناسب يا  ها آنکه وجود 

. بديهی است که در کفائت به اين گردد میکفو به ايشان 

معنا هدف صرفًا بیان اين امر است که برای انتخاب مهسر 

لذا کسی  .قراردادرا بايد مورد توجه  هايی مالکمطلوب چه 

شرع را  های توصیهتوجه نکند، تنها  معیارهاکه به اين 

ناديده گرفته و تبعًا به ضرر خود عمل منوده است. پس 

زوجین، نه موجب بطالن  درمعنا  رعايت کفائت به اين

 .کند میو نه برای کسی ايجاد حق فسخ  شود مینکاح 

 ها آنمعنا از کفائت به رعايت  نيا درصفاتی که  ازمجله

است، ايمان، تدين، اخالق پسنديده، عقل و فهم  شده اشاره

ن را بود  امامی دوازدهسامل، شرافت خانوادگی و شیعه 

 باره درايننام برد. شیخ مفید)ره( در مقنعه  توان می

 :گويد میچنین 

فالمسلم اذا كا َ... ّمأّمونا علي االنفس و االّموال و لم يكن به آفة في عقله و السفه في الرأّي، فهو كفوء في  ...

باب کفائت نعة، مؤسسه نشر اسالمی، شیخ مفید، املق)  الّنكاح

 (.123در نکاح، ص 

مسلمان در مورد جاهنا واموال مورد اعتماد باشد  که چنان

رأی و نظر سفیه نباشد،  در وو عقل وی دچار آفت نباشد 

 .آيد میکفو در نکاح به مشار 

 :بر اين اساس در روايتی آمده است

مردی از پیامرب)ص( سؤال کرد: با چه کسی ازدواج کنیم؟ 

ا چه او پرسید: کفوه «كفوها؛  كفاء اال»ايشان فرمودند: 

؛ مومنان برخی الموّمّنو َ بعّضهم اكفاء بعض» :کسانی هستند؟ حضرت فرمود
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، ابواب مقدمات نکاح، 24وسايل، ج) «کفو برخی ديگرند.

 (.3، ح32باب 

الموّمن كفؤالمؤّمّنة و المسلم كفؤ » :مهچنین در روايت ديگری آمده است

مرد مؤمن کفو زن مؤمن است و .( 2، ح31مهان، باب ) «المسلمة؛

که بر طبق  شود میمشاهده  .مسلمان کفو زن مسلمان مرد

اصلی کفائت  زيربنایاين روايات، ايمان معیار و 

يگری آمده است. در اين زمینه در رويات د شده معرفی

 «بگیری. دار دين؛ بر تو باد که مهسر عليک بذات الدين»است: 

منظور از تدين در اين معنای  .(3، ح23مهان، باب)

 گويیم میکفائت، تدين حقیقی است، يعنی کسی را متدين 

که در مهه اعمال، گفتار، اخالق و مهه امور زندگی تابع 

مظاهری، علی اکرب، جوانان و انتخاب مهسر، ) اسالم باشد.

وجود خصوصیت و صفت تدين مثرات فراوانی به ( .230ص 

 چراکهعفت، حجاب، جنابت و حیا؛  ازمجلهدنبال خود دارد؛ 

نیست.  دار ديناست و اگر نباشد  باعفتحتمًا  دار دينآدم 

درخت تدين است که البته  های میوهو  ها مثرهحجاب نیز از 

حجاب تنها خمصوص دخرتان و زنان نیست، بلکه پسران و 

مردان نیز بايد حجاب داشته باشند؛ منتها میان حجاب 

به خاطر  هم آنوجود دارد که  هايی تفاوتزن و مرد 

جسمی و جنسی بین آن دو  های تفاوتبودن و  تر جذاب

الّدين لمن ال حياء »، کسی که حیا ندارد دين ندارد: آری. باشد می

 ازمجلهاخالق پسنديده نیز ( .223ر.ک: مهان، ص ) «.له

است که وجود آن در زوجین از سوی شرع مورد  هايی مالک

است. پیامرب اکرم)ص( درباره صفات و  شده واقعتوصیه 

با کسی که اخالق و : فرمايد میمهسر شايسته  های ويژگی

دينش مورد پسند باشد ازدواج کنید و اگر چنین نکنید، 

 فتنه و فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد.

، 31، ابواب مقدمات نکاح، باب 24وسايل الشیعة، ج)

 (.2و  3و  2احاديث 

: گويد میحسین بن بشار واسطی  :چنین آمده است در روايتی

به امام رضا)ع( نوشتم: فردی از خويشاوندامن  ای نامهدر 
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 بداخالقبه خواستگاری دخرتم آمده که سوء خلق دارد ) 

است(. دخرتم را به او بدهم يا نه؟ امام در جواب 

منظور . است دخرتت را به او مده بداخالقفرمودند: اگر 

و خوهای  و خلقديده در اين روايات صفات از اخالق پسن

جوانان و انتخاب ) پسنديده در نظر عقل و شرع است.

اخالق پسنديده، اين موارد  های منونه ازمجله( .223مهسر، ص 

، بدزبانیدر مقابل  زبانی خوش :نام برد توان میرا 

، خلقی کجدر مقابل  خلقی خوشبزرگواری در مقابل حسادت، 

حق پذيری در مقابل جلاجت، تواضع عاقالنه در مقابل غرور 

و وقار و متانت، بردباری، حسن ظن،  گويی راستامحقانه، 

بودن، شجاعت، وفاداری، سخاوت و قناعت  مؤدبگذشت، 

که شرع رعايت  هايی مالک ازمجله( .224 -222مهان، ص )و....

گی آن را در زوجین پسنديده دانسته، صفت شرافت خانواد

است. در مورد اين صفت در روايات آمده است که رسول 

مکارم )«تزوّجوا في الحزر الصالح فا َِ العر ْق ّدسّاس؛» :اکرم )ص( فرمود

 های خانوادهبا ( .221االخالق، جوانان و انتخاب مهسر، ص 

تأثیرگذار نطفه و ژهنا( شايسته وصلت کنید؛ زيرا عرق )

انظر في أّيّ شي تّضع ولدک، فا َِ ) :فرمايند میديگر  درجايیايشان  .است

در کجا قرار می نیک بنگر فرزندت را ( مهان)( العر ْق ّدسّاس

چه کسی را برای مادری يا پدری فرزندت انتخاب می  دهی

پنهانی و بدون  صورت بهزيرا عرق و خصوصیات ارثی  ؛کنی(

 :اند فرمودهدر جای ديگر  و ؛شود میاختیار منتقل 

 ؛المرءة الحسّناء في ّمّنبت السّوء :خّضراء الدّمن، قيل: يا رسول اهلل و ّما خّضراء الدّمن؟ قال ايّها الّنِاس ايّاكم و

؛ 4، ح22، ابواب مقدمات نکاح، باب24وسايل الشیعة، ج)

 (117جوانان و انتخاب مهسر، ص 

)ص( فرمود: ای مردم، بر حذر باشید و اکرم امربیپ

ی که بر فراز مزبله و منجالبی زار سبزهبپرهیزيد از 

بر  زار سبزهرويیده باشد. سؤال شد: ای پیامرب خدا، 

زن زيبايی که در خانواده  :مزبله و منجالب چیست؟ فرمود

( .است طور مهینمرد نیز  پلیدی رشد کرده باشد ) پسر و

البته منظور از شرافت خانوادگی شهرت و ثروت و موقعیت 
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جنابت، پاکی و تدين و...  اجتماعی نیست، بلکه منظور

در مورد صفت عقل ( .221جوانان و انتخاب مهسر، ص )است. 

مالک زوج مناسب نیز در روايات آمده  عنوان بهو فهم سامل 

از ازدواج  -درود خدا بر او باد -است که امیر مؤمنان

 اند فرمودههنی  شدت بهامحق ) فاقد عقل و شعور(  سان آنبا 

، 24وسايل الشیعة، ج)« الحمقا فا َ صحبتها بالء و ولدها ضياع؛ ايّاكم و تزويج» :که

؛ جوانان و انتخاب 3و2، ح22ابواب مقدمات نکاح، باب 

بپرهیزيد از ازدواج با امحق، زيرا مصاحبت ( .220مهسر، ص 

 .شوند میو زندگی با او بالست و فرزندانش نیز تباه 

« ؛توضع اال عّند العارفالعارفة ال » :فرمايند میمهچنین امام صادق)ع( 

زن (.221، جوانان و انتخاب مهسر، ص 1فروع کافی، ج)

فهمیده بايد در کنار مرد فهمیده قرار گیرد نه غیر 

فوق در کفائت است که در  های مالکبراساس اعتبار . آن

هر کس دخرت خود را به شارب اخلمر »: خوانیم میروايات 

 «را با دخرتش قطع کرده است. اش خويشاوندیکند،  تزويج

، 3۹، ابواب مقدمات نکاح، باب 24وسايل الشیعة، ج)

 (.2و3و2احاديث 

تزويج دخرت به شارب  گويند میبر مهین اساس است که فقها 

و يا ( .224، ص 23جواهر الکالم، ج) اخلمر کراهت دارد.

و  دار دينبرای ازدواج، افراد  سان آنشايسته است که 

و دارای اصل و نسب و بزرگوار و افراد دارای  باايمان

اراده حمکم در نظر و رای را انتخاب کند و از انتخاب 

چنان  اگرچهافرادی که از اصل و عقل برخوردار نیستند، 

آنان کشیده شود  سوی بهافراد  های طبعزيبا باشند که 

قباًل اشاره  که چنانمهچنین ( .123املقنعه، ص ) پرهیز منايد.

به عقیده اکثر فقهای شیعه، ازداوج با اهل سنت شد، 

 درنتیجه، اما مکروه است. شود منیموجب بطالن نکاح 

يکی از  عنوان به تواند میبرابری زوجین در مذهب نیز 

که در  هايی مالک .موارد کفائت از ديدگاه شرع مطرح گردد

 ازمجلهاشاره شد،  ها آناين معنا از کفائت معتربند و به 

معیارهايی هستند که برای انتخاب زوج مناسب و تشکیل 

 تواند منی. لذا کسی اند الزميک زندگی سعادمتندانه مهواره 
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را در انتخاب مهسر  ها مالکبه هر دلیلی يکی از اين 

منايد زوج مناسبی انتخاب کرده و  و ادعارعايت نکند 

، ديگر عبارت به ؛زندگی موفق و باسعادتی در پیش رو دارد

به استثنای وصف شرافت های مذکور را ) مالکهر يک از 

( حتت هیچ شرايطی و به آيد میخانوادگی که توضیح آن ذياًل 

در انتخاب زوج مناسب ناديده گرفت  توان یهیچ توجیهی من

برای يک زندگی توأم با سعادت مهواره  ها آنو کفائت در 

ايمان  مطلوب است. پس کسی که تدين و ها آنالزم و رعايت 

و يا اخالق پسنديده ندارد و يا به نقصان عقل مبتال است 

زوج مناسبی  گاه هیچنیست،  امامی دوازدهو يا شیعه 

 .خنواهد بود

البته ممکن است در مورد شرط شرافت خانوادگی گفته شود 

ممکن  چراکهکه اين مالک مهیشه معیار يک مهسر مناسب نیست؛ 

است در خانواده ای بد فرزندی شايسته و متدين و دارای 

شريف و  های خانوادهاخالق پسنديده پرورش يابد و يا در 

رشد کنند. در جواب بايد  دیپل وپاک فرزندان ناشايسته 

گفت: آری، چنین است، اما اين موضوع گاهی اتفاق 

بر  شود منیمهیشه بوده و هست. اّما  استثنا و افتد یم

قانون کلی بنا هناد و گفت داشنت شرافت  استثناهامبنای 

 کنیم میخانوادگی مالک زوج مناسب نیست. آنچه ما بیان 

جوانان و انتخاب ) بر مبنای اغلبیت و اکثريت است.

پس چون غالبًا و در اکثر موارد افرادی  (.221مهسر، ص 

، صفات يابند میشريف پرورش  ریغ وبد  های خانوادهکه در 

، لذا شرافت خانوادگی برند میخانواده خود را به ارث 

زوج مناسب مطرح  در انتخابيک مالک مهیشگی  عنوان بهرا 

 .منايیم می

 :نتیجه 

، زوج يافته پرورشاينکه فردی که در خانواده غیر شريفی 

خالف آن ثابت  که اينمگر  آيد یمناسب و کفو به مشار من

زوج مناسب و ا موری که رعايت  های مالکشود. معرفی 

برای افراد ضروری است و اساسًا بررسی  ها آنکفائت در 

 تری گسرتدهحبث کفائت از بعد اجتماعی آن، نیاز به جمال 
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دارد که ما به دلیل اجتناب از طوالنی شدن مقاله و 

 .منايیم می خودداریفقهی نبودن اين حبث از پرداخنت به آن 

 اهلیت: 9-9-9 

شرايط  چهاربندقانون مدنی در  2۹3در ماده  گذار قانون 

فوق  ی ماده 3 دربنداساسی صحت معامله را برمشرد و 

االشعار اهلیت طرفین معامله را يکی از شرايط اساسی 

مذکور قلمداد منود.بطوريکه اگر طرفین معامله اهلیت 

الزم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته 

 .ا در مواردی غیر نافذ خواهد بودباطل و ي

مطلق نامربده  طور بهبايد گفت هرجا که قانون از اهلیت  

برخالف آن  ای قرينهمنظور اهلیت استیفاء است مگر اينکه 

قانون مدنی برای اينکه  323وجود داشته باشد طبق ماده 

معامله معترب باشد طرفین آن بايد دارای اهلیت باشند 

 گذار قانوناز طرفی  .لیت استیفاء استکه منظور از آن اه

قانون فوق االشعار در مورد اهلیت طرفین  322در ماده 

: برای اينکه متعاملین اهل حمسوب شوند گويد میمعامله 

 .بايد بالغ و عاقل و رشید باشند

 بلوغ:. 9-9-9-5

 فقه دربلوغ  مفهوم .5

ضمن  واردشدهبرای تشخیص بلوغ، آيات و روايات متعددی 

اينکه فقها نیز به حبث و بررسی پیرامون موضوع پرداخته 

 .اشاره خواهیم کرد ها آنکه در ذيل به اهم 

 (مفهوم بلوغ در کتاب )قران مجید -الف 

لفظ بلوغ در قرآن به معنی پايان دوره کودکی و ظاهر  

اجنام  شدن رشد و تکامل جنسی و گرايش کودک به آمیزش و

 .خمالف آمده استعمل زناشويی با جنس 

 وَابْتَلُواْ»:  فرمايد میسوره نساء  1چنانچه خداوند در آيه  

يعنی يتیمان را ) «لَهُمَ أَّمْوَ ْ نِلَيْهِم فَاّدْفَعُوَاْ رُشْدًا ْ ّمِِّنْهُم ءَانَسْتُم ْ فَإِ َ َ الّنِِكَاح بَلَغُواْ نِذَا ََ حَتَي َ الْيَتَـَمَي

جنسی رشد يافته و  ازنظرامتحان و آزمايش کنید تا اگر 

اموال آنان را در اختیارشان  اند رسیدهبه مرحله بلوغ 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سوره نساء يعنی  1منظور از نکاح در آيه .( قرار دهید

 درآياترشد و تکامل قوای جنسی است مضاف بر اينکه 

ه قراردادديگری خداوند لفظ حلم را ضابطه تشخیص بلوغ 

 .است

از سوره نور  1۹در اين زمینه خداوند در آيه 

يعنی )« وَنِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ ّمِّنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذ َََ الَذِينَ ّمِنْ قَبْلِهِمْ »:  فرمايید می

کودکان مشا توانايی احتالم به معنی مجاع در حال  که وقتی

رود به منازل بايد برای و پس ازآن اند کردهپیداخواب را 

 .(داز مشا اجازه بگیر

عالمه طباطبايی در تفسیر املیزان در ذيل آيه مذکور  

شخص نائم  ازآنچهآورده احالم مجع حلم است و آن عبارتست 

مهان بلوغ است که پس رسیدن به حلم  بیند میدر خواب 

. )تفسیر پايان دوره کودکی و ورود به مرحله بلوغ است

 سوره نور.( 1۹جلد پانزدهم، ذيل آيه  املیزان،

 دیدگاه کلی قرآن:

با بررسی آيات مربوط به بلوغ روشن شد که در قرآن 

طبیعی بلوغ تکیه شده يعنی مرحله  های نشانهکريم بر 

در حتقق اين  ازآجناکهتوانايی کافی برای ازدواج. 

پديده، عوامل و شرايط متعددی دخالت تام دارند، زمان 

و بر مهین اساس، در  باشد میالطبع متغیر بلوغ نیز ب

قرآن، سن خاصی برای آن تعیین نشده است. مهچنین 

، بین بلوغ پسران و دخرتان فرقی گذاشته نشده درآيات

است و در مهه موارد از الفاظ عام و مطلقی مانند 

است که به هردو جنس  شده گرفتههبره « اطفال»و « يتیم»

 .شود میيکسان اطالق  طور به

 معیار بلوغ در سنت -ب 

در اکثر احاديث و روايات وارده معیار بلوغ در نزد زن 

و مرد پايان دوره کودکی و تکامل غريزه جنسی و رسیدن 

 .به حد حلم و احتالم است

قَ وَ عَنِ الطِفلِ يُفي  يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الَمزّْنو َِ حَتِي  رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَالثَةٍ: عَنِ الّنائِمِ حَتِيحديث ) ازمجله

، 2عوالی اللئالی، ج؛ 2۹۴، ص2دعائم االسالم، ج) (يَحْتَلِمَ  حَتِي
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، يعنی کودکان تا زمانی که (.2۴3، ص2مسند امحد، ج؛ 33۹ص

 اند کردهن قدرت و توانايی جنسی به حد احتالم را پیدا

 (.23، ص3۵جواهر الکالم، ج د.)از مسئولیت مربا هستن

است که آن  شده نقلدر صحیحه هشام از امام صادق )ع( 

حضرت فرموده است پايان يافنت دوران کودکی با رسیدن 

، 3روع کافی ، جف ).شود میکودک به حد احتالم حاصل 

، جمله 3۶2عاملی، به نقل از سید حممد مرعشی، ص حممدحسن

 (. ۵۴ص  ،۴يی و حقوقی دادگسرتی، مشاره قضا

که  کند میامام صادق )ع( از رسول خدا )ص( نقل  طور مهین 

علی)ع( در مورد بلوغ  آن حضرت در وصّیت خود به امام

دوران احتالم،  ازفرمود اليتم بعد االحتالم يعنی بعد 

حممد بن حسن عاملی در وسائل الشیعه . )يتیم بودن نیست

امام صادق )ع(  گويد می (.34از باب 23حديث  422صفحه 

 ۹سال و برای دخرتان  22فرموده: سن بلوغ برای پسران 

، گی را در دخرت مناط بلوغ ندانستهسال ۹ال است اما س

 .است ذکرشدهبلکه ظاهر شدن حیض در نزد دخرتان علت بلوغ 

 عالوه بلوغ ضابطه بیان در خود آثار در امامیه  فقهای

ی زير مو رويیدن قبیل از کافی های نشانه و عاليم ذکر بر

و  ها سینهبغل و زهار و خروج منی در مردها، بزرگ شدن 

معینی را در نزد  رسیدن به سن طور مهینحیض در دخرتان و 

مواردی از  .اند کردهپسران و دخرتان نشانه بلوغ معرفی 

سن بلوغ پسر پانزده سال متام قمری قبیل ذيل: 

جعفربن حسن حمقق حّلی، شرايع االسالم فی مسائل احلالل )است

الشیعة حممدبن حسن حر عاملی، وسائل ؛ 0۶، ص3و احلرام، ج

حسین بروجردی، ؛ ۴۵ـ۴3، ص2الی حتصیل مسائل الشريعة، ج

بن باقر  حممدحسن؛ 2۶2ـ 2۶3، ص2جامع احاديث الشیعه، ج

 .(3۴2، ص ۹جنفی، جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم، ج 

، نه بر اند کرده، محل  وصیت رخی اعمال حقوقی، مانندب

شرايع االسالم فی مسائل احلالل  جعفربن حسن حمقق حّلی،)بلوغ

وسف بن امحد حبرانی، احلدائق ؛ ي2۶۶،2۵1، ص3ج ،و احلرام

وسف ؛ 2۴۹، ص33الناضرة فی احکام العرتة الطاهرة، ج

، 2فقیه، االحوال الشخصیة فی فقه اهل البیت )ع(، ج

بلوغ والتلیه رسالة فی جعفر سبحانی، ال؛ 21ص

 (.23، ص2تأثیرالزمان و املکان الی استنباط االحکام، ج
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http://lib.eshia.ir/10088/26/10/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://lib.eshia.ir/10088/26/10/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA
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بنابر فتوای مشهور فقهای امامی، سن بلوغ دخرت پايان 

حممدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة الی )است سالگی نه

حسین بروجردی، جامع ؛ ۴۵ـ۴3، ص2حتصیل مسائل الشريعة، ج

جعفربن حسن حمقق حّلی، ؛ 2۶۶ـ2۶3، ص2احاديث الشیعه، ج

 حممدحسن؛ 0۶، ص3شرايع االسالم فی مسائل احلالل و احلرام، ج

بن باقر جنفی، جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم، ص 

رخی فقها و معدودی از نويسندگان معاصر نسبت ب .(3۶0

فیض  .اند کردهمناقشه  سالگی نهبه بلوغ دخرت در 

حممدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، )کاشانی

جعفر سبحانی، البلوغ والتلیه )و برخی ديگر،( .2۵، ص2ج

رسالة فی تأثیرالزمان و املکان الی استنباط االحکام، 

اند که  به منظور رفع تعارض روايات، گفته (.03ـ1۹، ص2ج

سن بلوغ دخرت در ابواب خمتلف فقهی متفاوت است، مثاًل سن 

طور  به  وجوب روزه برای او سیزده سال است. کسانی ديگر

مهدی  ).دانند کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دخرت می

 (.2۶۵ـ2۶2، ص2مهريزی، بلوغ دخرتان: جمموعه مقاالت، ج

 از دیدگاه قانون مدنیسن بلوغ  -ج

اکثر فقهای شیعه وفق تبصره  ازنظربا تبعیت  گذار قانون

 سال 21 پسر در را بلوغ سن قانون مدنی 2323ماده  2

ضمن  .است منوده اعالم قمری متام سال ۹ دخرت در و قمری متام

اينکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال جمازات 

ت اسالمی سن بلوغ فوق قانون جمازا 4۹نیز طبق ماده 

 باشد میقانون مدنی  2323ماده  2االشعار مقرر در تبصره 

قانون جمازات اسالمی  4۹در ماده  گذار قانونچنانچه 

اعالم داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مربی  2213مصوب

از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره اين ماده اعالم 

داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی 

سال  21سن بلوغ شرعی مهان  گفته پیششرح  به که  نرسیده

 .سال در دخرتان است ۹در پسران و 

 :عقل. 8

يکی ديگر از شرايط اهلیت داشنت عقل است يعنی عاقل 

بودن، منظور از عقل اين است که قوای دماغی شخصی سامل 

اختالل قوای  مبتالبهباشد کسی که فاقد قوه تعقل است و 
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http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 . شود میدماغی باشد جمنون نامیده 

لذا در ذيل به بررسی جنون و انواع آن در موازين 

 .پردازيم میقانونی 

 :انواع جنون

 3تبصره  طور مهینقانون مدنی و  2322براساس مفاد مواد  

جنون را به  توان میقانون جمازات اسالمی  13و  12مواد 

 .دو نوع تقسیم منود

 ادواری جنون  – 3جنون دائمی  -2

 

 

 

 :جنون دائمی  .0

است مستمر و مهیشگی که  ای عارضهمنظور از جنون دائمی 

در اين خصوص . شود میدر فقه به جنون اطباقی نیز ياد 

قانون  12قانون مدنی و ماده  2322در ماده  گذار قانون

جمازات اسالمی به اين نوع جنون و آثار آن اشاره منوده 

 .است

 :جنون ادواري .2

چنانچه شخصی برای مدتی ديوانه شده و حالت جنون پیدا 

نیز حالت افاقه و هوشیاری پیدا کند و  منايد و مدتی

ديوانه و هوشیار شود چنین جنونی را جنون ادواری  جمددًا

 12و تبصره دوم ماده  2322در ماده  گذار قانون. گويند می

 .قانون جمازات اسالمی به اين نوع جنون پرداخته است

 :رشید. 0

فات شخصی در اموالش عاقالنه عبارت است از اينکه تصر 

در  .شود می. کسی که دارای رشد است رشید نامیده باشد

مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و 

حقوق مالی خود عقاليی نباشد يعنی عقل معاش نداشته 

 در شود واگذار او به اش یدارائ  باشد و هرگاه اداره

در اين خصوص . منايد می اسراف و تفريط و تعدی خود اموال

: غیر  گويد میقانون مدنی  2330در ماده  گذار قانون

رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود 
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 درستی بهبنابراين کسی که اموال خود را . ُعَقاليی نباشد

فريب خبورد  دهد مینگهداری نکند يا در معامالتی که اجنام 

ن او أکاالهای گرانقیمت که در شيا پول خود را برای 

نیست خرج منايد يا اموال خود را بیهوده از بین بربد و 

اموال خود را در اموری که فايده عقاليی ندارد هزينه 

کلی غیر رشید کسی است که توان اداره  طور بهمنايد و 

 .متعارف و معمول در جامعه ندارد طور بهاموال خود را 

 :سن رشد

مقرر  2224قانون مدنی مصوب  233۹در ماده  گذار قانون

داشته : هر کس که دارای هجده سال متام نباشد در حکم 

بعد از پانزده سال  که درصورتیغیر رشید است مع ذلک 

متام رشد کسی در حمکمه ثابت شود از حتت قیومیت خارج 

سال يعنی  20ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از . شود می

، رشید فرض شد میحمکمه اثبات  یسو ازسالگی  21بعد از 

بنابر مفاد ماده فوق . شود میو از قیومیت خارج  گرديد می

 20يکسان  طور بهسن بلوغ اعم از زن و مرد  اواًلاالشعار 

سال متام بود يعنی اين سن اماره رشد بود و کسی که به 

در . حق اداره اموال خود را داشته است رسید میاين سن 

سال متام  20به سن حقوق ايران پیش از انقالب، هر کس که 

از حتت قیمومیت خارج  خود خودبهو  شد میرشید فرض  رسید می

.  کرد میو در اداره امور خويش استقالل پیدا  گرديد می

سال  20سن  12قانون مدنی اصالحی سال  2323لیکن ماده 

بعد  توان یرا من کسی هیچ: داشته که را حذف و چنین مقرر

 حمجورجنون يا عدم رشد  عنوان بهاز رسیدن به سن بلوغ 

 .باشد شده ثابت او جنون يا رشد عدم آنکه مگر منود

: سن بلوغ در پسر پانزده سال متام قمری و در  2صره بت

 .دخرت نه سال متام قمری است

: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی  3تبصره 

 .باشد شده ثابتبه او داد که رشد او  توان می

 نتیجه:

متفاوت  بسیار باهم دانان حقوقفقها و  نظرات در بلوغ

 مثاًلعقد نکاح نظرات خمتلفی ايراد شده است است و در 

است که سن بلوغ برای پسران پانزده  شده گفته درجايی
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و در جای  باشد میسال متام  ۹سال متام و برای دخرتان 

با رشد مو در بدن، تغییر صدا و.... ديگر سن بلوغ را 

. فقها بلوغ باشد میکه نشاندهنده بلوغ  ندا منودهبیان 

 را در عقد نکاح با ساير عقود متفاوت دانسته. 

 معامالت محجورین 9-9-4 

ند توان میدارای اهلیت متتع هستند يعنی  اصواًلمهه اشخاص  

دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء يعنی 

، اشخاصی که اهلیت وانايی اجرای حق را نداشته باشندت

که بر مهین اساس  شوند میاستیفاء ندارند حمجور نامیده 

قانون  322در خصوص معامالت حمجورين در ماده  گذار قانون

مدنی مقرر داشته معامله حمجورين نافذ نیست اما راجع 

به اينکه حمجورين شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 

براساس مفاد ماده . برمشردرا  ها آنقانون مذکور  2331

قانون مدنی حمجورين شامل سه دسته صغار، اشخاص  2331

 باشند میغیر رشید و جمانین 

 :انواع محجورین. 9-9-4-5

 معامالت صغار الف(

که به حد بلوغ شرعی نرسیده  ای بچهصغار مجع صغیر يعنی 

 ماده در گذار قانون که است حمجورين از يکی صغیر .است

 مالی حقوق و اموال در تصرف از را وی مدنی قانون 2331

 موازين وفق دانست بايد اما ؛است منوده ممنوع خود

 و کیفری امور در صغیر اعمال میان بايست می قانونی

 مدنی امور در اينکه ضمن. شد قائل تفاوت مدنی امور

ه استناد موازين قانونی که حبث خواهد شد میان ب نیز

، قائل به تفکیک شد بايست میممیز  اهلیت صغیر ممیز و غیر

 یفریک امورفلذا در ذيل ابتدا وضعیت صغیر را در 

مورد بررسی قرار خواهیم داد مهچنین معامالت  امجال به

 . صغیر ممیز و غیر ممیز را در امور مدنی حبث خواهیم منود

 :معامالت سفیه ب(

سوره  22اشخاص حمجور سفیه است که خداوند در آيه  ازمجله

است و در قانون  برده نام خرد بی عنوان بهبقره از او 
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مدنی ما نیز از تصرف در اموال و حقوق مالی خود بدون 

 .اجازه ولی يا قیم خود منع گرديده است

 :معامالت سفیه

 با بررسی موازين قانونی اعمال و معامالت سفیه را

عوض و اعمال ، متلکات بالدسته معامالت مالی 2به  توان می

 :تقسیم کرد غیرمالی

 معامالت مالی سفیه (5 

سفیه ) غیر رشید ( کسی است که تصرفات او در اموال و 

سفیه دارای قصد انشاء است . حقوق مالی خود عقاليی نباشد

مال نفع و ضرر اما معامالت و تصرفات مالی سفیه که احت

جاره، به اجازه ولی يا قیم ا و دماننداشته باشد، 

نیاز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غیر نافذ 

آن را تنفیذ يا رد  تواند میو ولی يا قیم  شود میحمسوب 

پیش از اجنام  تواند میفلذا اجازه ولی يا قیم . کرد

ام معامله آن را تنفیذ کرده جنا بعدازمعامله باشد يا 

، کتاب حجر ی در حترير الوسیلهنحضرت امام مخی. باشد

ين است که معنای نافذ نبودن تصرفات سفیه ا فرمايند می

، پس اگر به اذن ولی تصرف کند در تصرف استقالل ندارد

صحیح است و مهچنین اگر بدون اذن تصرف کرده بعدًا ولی 

در اين خصوص .امضاء و انفاذ کند صحیح است را آناو 

: معامالت و گويد میمدنی قانون  2324در ماده  گذار قانون

غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با تصرفات 

 قباًل، اعم از اينکه اين اجازه اجازه ولی يا قیم او

 ( ..... ام عملبعدازآجنباشد يا  شده داده

 :تملکات بالعوض سفیه (8

قانون مدنی که مقرر داشته  2324مطابق قسمت اخیر ماده 

: ))...... مع ذالک متلکات بالعوض، از هر قبیل که باشد 

و  مستقاًل تواند میبدون اجازه هم نافذ است فلذا سفیه 

متلکات  تنفیذ بعدی ولی يا قیم اقدام به بدون نیاز به

 .مزبور منايد

عقد رايگانی را که به سود او  تواند میيعنی سفیه 

انشاء شده است بپذيرد و برای اين کار نیاز به اذن 
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سرپرست خود ندارد زيرا فرض اين است که قبول هبه يا 

صلح رايگان يا وصیت به سود او است و محايت از منافع 

که مانعی در راه اين متلک جمانی  کند یسفیه ايجاب من

وض سفیه از هر قبیل که بوجود آيد بنابراين متلکات بالع

 .باشد بدون اجازه ولی يا قیم نافذ است

 : )نکاح( غیرمالیاعمال سفیه در امور  (9

سفیه مانند ازدواج از  غیرمالیدر ارتباط با امور 

 ازمجلهقانون مدنی اختالف است چنانکه برخی  2314ماده 

آقای دکرت کاتوزيان ازدواج سفیه را بدون اجازه ولی يا 

بايستی  گويد میو در توجیه نظريه خود  داند میقیم صحیح 

. آنچه هر تفاوت گذاردبین عقد نکاح و توافق درباره م

ولی يا قیم دارد تراضی درباره میزان  تأيیدنیاز به 

برخالف . مهر است ولی انتخاب مهسر در اختیار سفیه است

نظر آقای دکرت کاتوزيان، حضرت امام مخینی )ره ( در 

 ولی اذن بدون را سفیه نکاح حجر کتاب حتريرالوسیله

زدواج سفیه بدون ا گويد می خصوص اين در و داند یمن صحیح

 .اذن قبلی و يا اجازه بعدی ولی صحیح نیست

بايد گفت دلیل اين امر شايد مربوطه به پیامد مالی 

عقد نکاح باشد زيرا مهر که در عقد نکاح به زوجه متلیک 

در متلیک  ، شک در اهلیت اوکه اگر سفیه مرد است شود می

با توجه به اينکه  درنتیجه. چنین مالی به زوجه شود

است متلیک آن توسط مرد سفیه  توجه قابلعرفا مهر يک مال 

از طرفی در خصوص طالق . ز به اجازه سرپرست او داردنیا

 و داشته سفیه استقالل بر نظر  هم حقوقدانان و هم فقها

 طالق را خود مهسر تواند می قیم يا ولی اذن به نیاز بدون

 2312اما راجع به اقرار سفیه به استناد ماده . دهد

 چراکهنیست  مؤثرقانون مدنی اقرار سفیه در امور مالی 

تبعات و بار مالی برای سفیه ايجاد خواهد کرد اما 

مفهوم خمالف آن اين است که اقرار سفیه در امور 

است مضاف بر اينکه به استناد  مؤثرمانند طالق  غیرمالی

قانون جمازات اسالمی اقرار به قتل عمد از کسی  324ماده 

که به سبب سفاهت يا افالس حمجور باشد نافذ و موجب قصاص 

 .است
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 نمعامالت مجانی الف(

قانون  2331جمنون دسته سوم از حمجورين مقرر در ماده  

قانون از تصرف در اموال و حقوق  حکم بهمدنی بوده که 

مالی خود ممنوع گرديده است بنابراين به شرح ذيل، 

جمنون دائمی و جمنون ادواری  دودستهمعامالت جمانین را در 

 .مورد بررسی قرار خواهیم داد

جنون مانع از اين است که شخصی بتواند با آگاهی فلذا 

و شعور به هدايت و نظارت بر اعمال خود بپردازد 

 درستی بههیچ عمل ارادی را  تواند منیديوانه  ديگر بیان به

اجنام دهد، به مهین جهت در بطالن قراردادی که او امضا 

ترديد نبايد کرد خواه معامله با اذن و رضای  کند می

 .اجنام گیرد يا خودسرانه ولی و قیم

 یعامالت و اعمال حقوقی مجنون دائمم (5

اوقات دچار اختالل اعصاب  ی مههجمنون دائمی کسی است که 

در معنای ديگر کسی است که در . باشد میدماغی و نقص عقل 

 .حق تصرف ندارد گاه هیچمتام طول سال جمنون است و 

گفت جمنون دائمی کسی است که وضعیت  شود میبنابراين  

جنون او مهیشگی است و در متام مدت عمر از نعمت عقل 

چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق . باشد می هبره بی

خود را ندارد و متام معامالت او، اعم از معوض و غیر 

زيرا شخص جمنون در . باطل است غیرمالیمعوض و مالی و 

ونه درک و فهم درستی بوده حالت جنون فاقد هرگ

تشخیص دهد،  تواند منی.بطوريکه منافع و مضرات خودش را 

قصد انشاء معامله يا  تواند منیاينکه  علت به درنتیجه

استیفاء حقی از حقوق خود را داشته باشد متام اعمال 

 .حقوقی وی باطل و بالاثر است

قانون مدنی بیان  2323در ماده  گذار قانونچنانچه 

هیچ تصرفی در اموال  تواند منی مطلقًاجمنون دائمی  :داشته

و حقوق مالی خود بنمايد ولو با اجازه ولی يا قیم 

قانون مدنی معامله  323از طرفی به استناد ماده . خود

 لیدل بهگفت  توان میغیرعاقل نیز باطل است بنابراين 

یز و تشخیص اعمال خوب و بد اينکه جمنون دائمی فاقد مت

برخوردار تعقل کافی  ی قوهو از طرفی از  باشد میخود 
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فلذا حق اعمال  باشد میو فاقد اهلیت استیفاء  نبوده

 را ندارد غیرمالیاز حقوق خود اعم از مالی و  يک هیچ

 12مسئولیت کیفری نیز وفق ماده  ازنظرمضاف بر اينکه .

عمدی و  های جنايتقانون جمازات اسالمی مربا بوده و متام 

و تبصره  3۹1شبه عمدی ايشان به استناد تبصره يک ماده 

قانون جمازات اسالمی در حکم خطای حمض بوده که  231ماده 

را هم ندارد و  هايی جنايتحتی مسئولیت مدنی چنین 

 .باشند میمتوجه عاقله 

 معامالت و اعمال حقوقی مجنون ادواری (8

دچار اختالل  اوقات بعضیجمنون ادواری کسی است که در 

 منايد می سلب او از را عقل حکومت و بوده دماغی  اعصاب

 حکومت عقلش و دارد عادی حالت ديگر اوقات بعضی در و

است يعنی  ای دورهجمنون ادواری کسی است که جنونش . کند می

خبشی از سال جمنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه 

. چنین کسی در دوران افاقه  شود میو خوب  کند میپیدا 

 .حق تصرف دارد

 گیری نتیجه( 9 

برای صحت هر معامله شرايطی الزم بوده که يکی از اين 

قانون  323 ی مادهاهلیت طرفین معامله مقرر در  ،يطشرا

در اين ماده مقرر داشته  گذار قانون ،باشد میمدنی 

متعاملین برای معامله بايد اهلیت داشته باشند و از 

بیان منوده برای اينکه متعاملین  322 ی مادهطرفی در 

عاقل و رشید باشند ضمن  اهل حمسوب شوند بايد بالغ،

ورين را غیر نافذ معامله با حمج 323 ی مادهاينکه در 

 .منايداعالم می

 صغیره بررسی فقهی آیات مربوط به نکاح با دختران نابالغ و 9-9-1

مهه فرق فقهى اسالمى نكاح صغريه را از سوى وىل جايز  

نشده,  برده ناماز خمالفى  . در میان فقیهان شیعىدانند می

خوىي, عقیل كه با واليت جد خمالف است. ) جز ابن اىب

, 3ج, اب النكاحالعروه الوثقى, كت مستند ابوالقاسم،

كه با اصل  يادشدهاهل سنت از سه تن  و در میان .(340ص

ابن شبرّمه و ابوبكر  عثما َ البتى؛عبارتند از:  ها آنو  اند خمالفجتويز 
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 است.با تزويج پسر خردسال خمالف « حزم ابن»نیز  و ؛االصم

دركتب اهل (223و 23۹ص الشخصیه، االحوال ،حممد ابوزهره،)

زحیلى, )استدالل شده است. هيآ دوسنت براى جواز به 

که به  (203 21۹, ص1ج ،وهبه، الفقه االسالمى و ادلته

 .پردازيم میبررسي هر دو آيه 

 نکاح دختران نابالغ مورد طالق در سوره 4بررسی آیه . 9-9-1-5

 هايی آنو  (4آيه  طالق؛«) وَاللَائِي لَمْ يَحِّضْنَ وَأُوالتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أ ََْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَ»

سه ماه است و عده زنان  شان عده, اند شدهكه هنوز حیض ن

گفته شد در اين آيه عده زناىن كه  آبسنت مهان وضع محل است.

عده  بدون ازدواج بااينکهاست,  شده بیان, اند شدهحیض ن

, ازدواجشان اند شدهنیست؛ پس دخرتاىن كه هنوز بالغ ن

اين استدالل نامتام است, زيرا  رسد میجايز است. به نظر 

وىي صورت نگريد، عده مهه فقیهان اتفاق دارند اگر زناش

 .(322, ص23ج، الكالم جنفى, حممدحسن, جواهرالزم نیست. )

يَا أَيُهَا الَذِينَ آّمَّنُوا نِذَا » بلكه صريح قرآن بر اين مطلب داللت دارد.

سوره ) .« نَ ّمِنْ قَبْلِ أَ َْ تَمَسُوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ ّمِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَنَكَحْتُمُ الْمُؤّْمِّنَاتِ ثُمَ طَلَقْتُمُوهُ

اى كساىن كه اميان آورده ايد! و چون  (.4۹احزاب, آيه 

آمیزش  ها آناز آنكه با  زنان مومن را نكاح كرديد و پیش

گفتید, مشا را برآهنا عده اى نیست كه به  طالقشان كنید,

اتفاق است كه قبل از  مسئلهنیز بر اين  و ؛آرند سر

بلوغ دخرت دخول جايز نیست. پس چنني به دست مى آيدكه 

از بلوغ جايز  زناشوىي به معناى خاص با دخرت صغريه قبل

 نیست و وقىت زناشوىي نباشد, عده نیست.

بلكه  خنواهد بود، مسئلهبه اين  بنابراين آيه قرآن ناظر

شده, وىل  حیض ها آنكه مهساالن  کند میحكم دخرتاىن را بیان 

مفسران شیعه چون عالمه  رو ازاين. اند نديدهحیض  ها آن

، 23و۹ج، انیالب جممع طربسي، ابوعلي فضل بن حسن،) طربسى

, 2۹ جحممدحسني, املیزان،  طباطباىي،)طباطباىي و عالمه (.412ص

مراد اين آيه زناىن است كه در سن حیض  :اند گفته (.221ص

خى . از طرىف تفسري براند نديدهاما حیض  ،برند یمبه سر 

امحد, اجلامع  قرطىب, حممد بن) عاملان اهل سنت چون قرطىب
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و  (.211, ص20دار احیإ الرتاث العرىب, ج الحكام القرآن،

التفسري ) رازى، فخرالدين، مفاتیح الغیب) رازى فخر

كه اين آيه  (.21ص 23 جاحیاء الرتاث العربي،  دار ،(الكبري

, برخالف اصول اند نداشتهرا مربوط به دخرتان خردسال پ

 .است مسلم فقهى

 نکاح دختران نابالغ مورد سوره نور در 98آیه  بررسی . 9-9-1-8 

مهسر دهید. در وجه استدالل  عزهبايتان را «   ّمِّنكمُ  وَ أَنكِحُواْ الْأَيَاّمَى »

مهسر  است كه یمؤنثبه معناى « امي»كه  شده گفتهاين آيه 

ندارد, خواه خردسال باشد يا بزرگسال. وىل اين استدالل 

عام باشد, وقىت « امي»فرض كه معناى رابهيزنیز باطل است, 

در سن  سخن از نكاح در میان است, به كسى منصرف است كه

نكاح را داراست. امر در معناى ازدواج است و قابلیت 

امي كسى »: اند گفتهلغت نويسان  اين واژه هنفته است, لذا

 است كه مهسر ندارد, خواه باكره باشد يا ثیب, مطلقه

لسان ؛ مكرم بن حممدابن منظور، )« باشد يا شوهرمرده

و  .(300, ص2، دار احیإ الرتاث العرىب، جالعرب 

اگر هم  و ؛خواه خردسال باشد يا بزرگسال اند گفتهن

گفتیم,  آنچهدر تركیب با نكاح انصراف به  ،شد یمگفته 

استناد جست.  توان یمنداشت. بنابراين به اين آيه نیز 

مصلحت  جواز اقدام به تزويج صغريه منوط به رسد میبه نظر 

 :زيرا است,

تزويج صغريه را  دلیل لفظى كه اطالق داشته باشد و :الف 

عام جتويز كند, در دست نیست. قدر متیقن ادله  طور به

 كه در كار اولیاى عقد مصلحت باشد. موردى خواهد بود

 صورت بهمنصرف  باشد؛ مسئلهداليل لفظى در  برفرض: ب

است.  هیعل یمولمصلحت است, زيرا هدف از واليت محايت از 

را جربان كند. خواه ناتواىن  علیه مولیناتواىن  خواهد میوىل 

ديگر. برخى از اين  به جهت صغر باشد يا جنون و يا امر

 .اند کردهارتكازى  شرط بهتعبري  دلیل،

»سوره انعام:  213مشهور علما بر اساس آيه  اولويت ج: 

زيباىي ؛ به اموال يتیم جز به  وَلَا تَقْرَبُوا ّمَالَ الْيَتِيمِ نِلَا بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ

با  معتقدند كه تصرف در اموال طفل بايد« نزديك نشويد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



112 
 

رعايت مصلحت باشد. بر اين اساس به طرق اوىل تصرف در 

 .رعايت مصلحت باشد زندگى آينده كودك بايد با

 واليت اولیا امرى عقالىي است و عقال مصلحت را عنصر د: 

. به تعبري ديگر, اختیار وىل, امرى تعبدى دانند میاساسى 

است كه داليل شرعى نیز آن را  عقالىي ای قاعدهنیست, بلكه 

ناصر,  مكارم شیرازی،. )کند میو امضا  تأيید

به نظر ( .422،424, ص2جانوارالفقاهه، كتاب البیع، 

اين داليل, رعايت مصلحت, شرط صحت  با توجه به رسد می

 .سوى وىل استانعقاد عقد نكاح از 

الضرر يا برخى ادله لفظى ديگر براى اعتبار عدم  قاعده

كه  رسد میاين ادله  مفسده كاىف نیست, زيرا زماىن نوبت به

 يل يادشده،دال باوجوددلیل بر اعتبار مصلحت نباشد و 

حال كه رعايت مصلحت الزم است,  است. وجه یباستدالىل  چنني

از مصلحت متفاوت است, در مثل  با توجه به اينكه تفسريها

آل ) داند میشیخ طوسى رعايت مصلحت را در ازدواج معترب 

اما از  (.312ص ،2ج بلغه الفقیه، سیدحممد، حبرالعلوم،

 :گويد میسوى ديگر 

جذامى و  دخرت نابالغش را به ديوانه و يا تواند میپدر  

خمالف است,  مسئلهيا برده, شوهر دهد. شافعى در اين 

اما دلیل ما اين است كه مهتاىي و كفويت به چنني اوصاىف 

 طوسى،). خواهد مینیست و اصل, اباحه است و منع, دلیل 

جرا و نیز در مقام ا (301و304ص ،4، جاخلالف بن احلسن، حممد

تشخیص  بايد گفت: مرجع زمینه سوءاستفاده فراوان است،

 .باشند میمصلحت عرف و عقال 

 والیت در نکاح 9-9-0

: دارد میمقّرر  2213قانون مدنی اصالحی سال  2342ماده 

نکاح دخرت باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف »

 «پدر يا جد پدری اوست... ی اجازهبه 

ه، دخرتی که به سن بلوغ رسیده و بر اساس اين ماّد

 تواند منینکاح  ازنظراز حتت واليت خارج است،  قاعدتًا

که ديگر حتت واليت نیست و  حالی درعیناقدام کند،  مستقاًل

نظرش معترب است و عقد نکاح بدون رضايت و اراده او 

، بايد اجازه و موافقت پدر يا جّد پدری را شود منیواقع 

 نیز جهت انعقاد عقد نکاح حتصیل کند.
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لزوم اجازه پدر يا جد پدری برای ازدواج دخرت باکره در 

 تأکیدنون مدنی قبل از اصالحیه نیز مورد قا 2342ماّده 

 بود. قرارگرفته

نکاح دخرتی که هنوز » :داشت میسابق مقّرر  2342ماده 

سال متام داشته باشد،  20شوهر نکرده، اگرچه بیش از 

 «متوّقف به اجازه پدر يا جّد پدری اوست...

يعنی حّتی اگر دخرت، به سّنی رسیده باشد که قانون آن را 

ه و طفل با رسیدن به آن سن از حتت قرارداداماره رشد 

نکاح مستقل نیست  در مورد حال نیدرع، شود میواليت خارج 

چون  2212و بايد اجازه ولی را بگیرد. در اصالحّیه سال 

 20ن ه و سقراردادمبنا و مالک را سّن بلوغ  گذار قانون

نیز  233۹و ماده  شود منیرشد شناخته  عنوان بهسال ديگر 

به سّن بلوغ  2342سال در ماده  20حذف شد، عبارت سّن 

 نکاح» :درآمدتبديل شد و صدر ماّده مزبور به اين شکل 

اگرچه به سّن بلوغ رسیده  نکرده، شوهر هنوز که دخرتی

 ...«اوست پدری جّد يا پدر اجازه به باشد، موقوف

 5649مبنای فقهی حکم ماده  . 9-9-0-5

در فقه دخرتی که به حّد بلوغ و رشد رسیده و ثّیبه است 

 جلو بکارتش از بین ازيعنی در اثر نزديکی 

و  323، ص 32؛ حدائق، جلد 201، ص 3۹رفته)جواهر، جلد 

( برای ازدواج بعدی مستقل 412، ص2مسالک االفهام، جلد 

ازدواج او نقشی ندارد. ولی  دراست و نظر و اجازه پ

هرچند به سّن بلوغ و رشد  دخرتی که هنوز باکره است،

ج نظر)عروه الوثقی، رسیده، اگر خبواهد ازدواج کند پن

، حترير الوسیله امام مخینی، 120سیدحممد کاظمی يزدی، ص 

ولی در ازدواج او  ( در مورد چگونگی نقش214، ص3جلد 

 :کنیم میاشاره  ها آنوجود دارد که ذياًل به 

 مستقاًل تواند میدخرت مهچنان حتت واليت پدر و جّد است و ولی 

 .درآورددخرت باکره رشیده خود را به عقد ازدواج ديگری 

پدر و جّد پدری، واليتی بر باکره رشیده، ندارند و او 

 اقدام به نکاح منايد. مستقاًل تواند میخود 

دخرت در عقد نکاح، تشريک در واليت يعنی لزوم اذن ولی و 

به تعبیر ديگر، دخرت اگر خبواهد ازدواج کند، بايد 

در عقد منقطع دخرت مستقل است و  اجازه ولی را بگیرد.
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نیازی به اجازه ولی ندارد ولی در عقد نکاح دائم 

عکس نظر فوق، يعنی در عقد دائم،  اجازه ولی الزم است.

الزم  دخرت مستقل است ولی در نکاح منقطع، اجازه ولی

 است.

معدودی از فقها در بین فقهای امامیه، استمرار واليت 

 که اند قائلپدر و جد پدری در نکاح دخرت باکره رشید، 

شیخ طوسی در کتاب هنايه و شیخ  ازنظر توان می ازمجله

 .(322، ص32احلدائق الناضره، جحبرانی صاحب حدائق)يوسف 

نام برد. صاحب حدائق، اين قول را به عده ديگری از 

 .دهد مینسبت  فقها نیز

 يادشده متأخرينقول مشهور بین  عنوان بهاز قول دّوم،  

( فقهای بزرگی چون 322، ص 32.) احلدائق الناضره، جاست

شیخ طوسی در کتاب تبیان، سّید مرتضی، ابن ُجنید، سّلار، 

کتاب تذکره و قواعد، شهید ابن ادريس، عالّمه حّلی، در 

اّول، شهید ثانی، حمّقق کرکی و صاحب جواهر بر اين 

، ص 1؛ شرح املعه، ج 101، ص 3نظرند)تذکره الفقها، ج 

، 3۹؛ جواهر الکالم، ج 232، ص 23؛ جامع املقاصد، ج 221

( و روايات وارده در زمینه لزوم کسب نظر 202-211ص 

و رجحان گرفنت نظر امر ازدواج را محل بر استحباب  درپ

 (.203، ص 3۹.)صاحب جواهر، ج منايند میاو 

داده قول چهارم را شیخ طوسی در کتاب هتذيب احتمال 

( و قول پنجم که حمّقق آن 202، ص 1است)هتذيب االحکام، ج 

را در شرايع نقل کرده، گوينده آن معلوم نیست.)جواهر، 

 (21۹، ص 3۹ج 

مفید، در  قول سّوم را برخی از فقها چون شیخ

( و 440، ص 2؛ مسالک، ج 232، ص 3مقنعه)جامع املقاصد، ج

و بسیاری  اند کردهابوالصالح حلبی در کتاب کافی اختیار 

احتیاط و  صورت بهاز فقها و مراجع معاصر نیز غالبًا 

.)سیدکاظم، يزدی، اند کردهفتوا بیان  عنوان بهبرخی 

 (130عروه الوثقی، کتاب النکاح، ص

قول دّوم که دخرت بالغه رشیده را در امر  رسد میبه نظر 

و اجازه او  داند میازدواج مستقل و واليت ولی را ساقط 

، با اصول، سازگارتر و به داند یرا شرط صّحت نکاح من

است، زيرا کسی که به سّن بلوغ و رشد  تر نزديکصواب 
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و اختیار اعمال و  گردد میرسیده از حتت واليت خارج 

 ای معاملههرگونه  تواند میوال خود را دارد اقوام و اق

ی را منعقد سازد و دلیلی قراردادرا اجنام دهد و هر 

دخالت و  تواند میمهه امور و معامالت  درندارد کسی که 

که هنوز باکره است و شوهر  جهت بدينتصّرف منايد، صرفًا 

ندانیم و اجازه ولی  ازدواج عقدنکرده، او را خمتار در 

 را در صّحت عقد نکاح شرط قرار دهیم.

علت اين احتیاط و الزم دانسنت اجازه پدر هم رواياتی 

و مشعر بر اين  واردشده، السالم علیهماست که از ائمه 

است که دخرت باکره نبايد بدون اذن پدرش ازدواج کند و 

، پدر باوجوديا امر ازدواج دخرت به دست پدر است و يا 

دخرت را اختیاری نیست و در مورد اين روايات، بايد 

 گفت:

دخرت : »گويند می صراحت بهروايات معارض هم داريم که  اواًل

بدون اجازه پدر  تواند میبالغه باکره مستقل است و 

از امام  روايات سعدان بن مسلم ازمجله« ازدواج کند.

اذا رضيت بغير اذ َ  ال باس بتزويج البكر»که فرمود :  السالم علیهصادق 

ازدواج دخرت »( معنی: 2۴، ص 2۴وسائل الشیعه، ج «).ابيها

 «باکره بدون اذن پدر، ايرادی ندارد

که  اياترو ازاينگفتیم، منظور  قباًلکه  طور مهان ثانیًا

پدر خود  ازنظربسیار پسنديده و مطلوب است که دخرت 

متابعت کند و خودرأيی و توجه نکردن به نظر پدر مکروه 

و ناپسند است و حتی ممکن است حرام باشد، چنانکه از 

کالم شیخ مفید در مقنعه و ابوالصالح حلبی در کتاب 

که  شود می( چنین مستفاد .3۹3الکافی فی الفقه، صکافی)

 پدر متابعت کند، ازنظربر دخرت وجوب تکلیفی است که 

ولی اينکه نظر پدر شرط صحت عقد نکاح باشد، دلیل حمکمی 

: گويد میندارد شهید ثانی نیز در مسالک در اين خصوص 

ممکن است از روايات استفاده حرمت ازدواج دخرت بدون »

، شود منیو اين امر موجب بطالن عقد نکاح  اجازه پدر شود

، ج مسالک«)کندزيرا هنی بر غیر عبادت داللت بر فساد منی

 (.۴۶2، ص2
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 یه تشریک در والیتنظر ازتبعیت قانون مدنی . 9-9-0-8

رايج بین فقهای  ازنظرقانون مدنی  2342 ماده هرحال به

معاصر پیروی منوده و اجازه پدر يا جد پدری را در نکاح 

 دخرت باکره الزم دانسته است.

دخرتی که اجازه پدر يا جد پدری را برای نکاح الزم 

 نکرده ازدواجدارد، دخرتی است که باکره است يعنی هنوز 

و با او آمیزش نشده است. وفق نظر فقها، اگر دخرتی 

ولی از جلو با او نزديکی صورت نگرفته و  کرده ازدواج

 خواهد میو بار دوم  جداشدهبه علتی از شوهر خود 

چون باکره است، برای ازدواج دوم نیز ازدواج کند، 

مهچنین دخرتی که در اثر  احتیاج به اجازه پدر دارد.

پريدن يا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زايل شده 

در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را الزم 

 دارد.

مقّرر  2212قانون مدنی قبل از اصالحیه سال  2342ماده 

رتی که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش نکاح دخ: »داشت یم

 جدسال متام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر يا  20از 

 «پدری اوست.

سال، موضوعیت  20چون ديگر سن  2212و در اصالحیه سال 

برای رشد نداشت و مالک سن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، 

سال متام رسیده باشد به :  20عبارت اگرچه به سن 

 ، اصالح شد.«سن بلوغ رسیده باشداگرچه به »

 غیرموجهسقوط اجازه ولی در صورت ممانعت  . 9-9-0-9

و هرگاه : »...دارد میقانون مدنی مقرر  2342ذيل ماده 

پدر يا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه 

با  تواند میکند، اجازه او ساقط و در اين صورت دخرت 

با او ازدواج منايد و  دخواه میمعرفی کامل مردی که 

شده است، پس  قرارداد ها آنشرايط مهر و نکاحی که بین 

مدنی خاص به دفرت ازدواج  دادگاهاز اخذ اجازه از 

 «مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام منايد

اگر ولی دخرت را از ازدواج با کسی که  گويند میدر فقه 

و دخرت  شود میکفو او است منع کند واليت او ساقط 

با مرد دخلواه خود ازدواج منايد ممانعت  مستقاًل تواند می
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 نامند میعضل  اصطالحًاولی از ازدواج دخرت با کفو خود را 

و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط 

، 1؛ شرح املعه، ج314، ص 3حترير الوسیله، ج.)شود می

، 2م، ج ؛ مسالک االفها204، ص 3۹؛ جواهر الکالم، ج 221ص

 .(413ص 

 ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی . 9-9-0-4

ولی در صورت اکتفا کرده  اجازهفقها به بیان حکم سقوط 

 مستقاًل تواند میکه در اين صورت دخرت  اند کردهو تصريح 

اقدام به ازدواج منايد، ولی در اين خصوص که اين موضوع 

نکاح را  اجازهبايد نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او 

. بلکه ظاهر، اين اند گفتهسخنی ن معمواًلبدهد يا خیر، 

آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و  به نظراست که 

عقد  تواند میاثبات موضوع نزد او ندارد و دخرت خود 

اگر ولی، مّدعِی بطالِن نکاح  طبعًارا واقع سازد. نکاح 

به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود  تواند میباشد، 

 (.204، ص 3۹صاحب اجلواهر، ج را مطرح منايد.)

مقرر  2212قانون مدنی قبل از اصالحیه سال  2342ماده 

هرگاه پدر يا جد پدری بدون علت موجه از »: داشت می

با معرفی کامل  تواند میدادن اجازه مضايقه کند. دخرت 

به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهری  خواهد میمردی که 

است به دفرت ازدواج مراجعه  شده دادهقرار ها آنکه بین 

کند و توسط دفرت مزبور به وسايل ديگری غیر از دفرت 

شود ولی بايد اطالع مزبور  و يا جد دادهازدواج به پدر 

 .«مسّلم باشد

، مرجع تشخیص و صدور 2212در اصالحیه سال  هرحال به

پدر،  غیرموجهازدواج برای دخرت، در صورت ممانعت  اجازه

به اين  2342دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذيل ماده 

 .درآمدهصورت 

و هرگاه پدر يا جد پدری بدون علت موجه از دادن »...

با معرفی کامل مردی  تواند میاجازه مضايقه کند، دخرت 

 ها آنکه به او شوهر کند و شرايط نکاح و مهری که بین 

 توسط بهشده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و  قرارداد

داده  اطالعدادگاه مزبور، مراتب به پدر يا جد پدری 

پانزده روز از تاريخ اطالع و عدم پاسخ  شود و بعد از
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اجازه نکاح  تواند میموجه از طرف ولی، دادگاه مزبور 

 ...«را صادر منايد

 ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او اجازهسقوط  . 9-9-0-1

 که درصورتی» :2213قانون مدنی اصالحی سال 2344طبق ماده 

 ها آنپدر يا جد پدری در حمل حاضر نباشند و استیذان از 

بوده و دخرت نیز احتیاج به ازدواج  غیرممکننیز عاد تا 

 «اقدام به ازدواج منايد. تواند میداشته باشد، وی 

ثبت اين ازدواج در دفرت خانع منوط به احراز  -تبصره»

داماد،  )حمقق .«باشد میموارد فوق در دادگاه مدنی خاص 

، ص 4، دکرت امامی، حقوق مدنی، ج 11حقوق خانواده، ص 

301). 

 ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی . 9-9-0-0

بدو ن اذن پدر يا جّد پدری  ای باکرهخرت رشیدة دچنانچه 

و طّی تشريفات قانونی يعنی مراجعه به دادگاه مدنی خاص 

ممانعت ولی، اقدام به  در صورتو کسب اجازه از دادگاه 

 ت يا خیر؟سازدواج منايد، آيا اين ازدواج باطل ا

بعد از ازدواج، پدر دخرت به نکاح مزبور  که درصورتی

است.)دکرت  رضايت دهد اين ازدواج تنفیذ شده و صحیح

ولی اگر پدر اجازه  .(301، ص 4امامی، حقوق مدنیف ج

پدر را در نکاح الزم  اجازهکسانی که  قاعدتًاندهد، 

، بايد معتقد به بطالن اين ازدواج باشند ولی دانند می

در بین فقها کمرت کسی صراحتًا به بطالن ازدواج نظر داده 

است. در بین فقهای متقّدم ابوالصالح حلبی، صاحب کتاب 

اگر دخرت بدون اذن پدری و : »گويد میالکافی فی الفقه، 

ت کرده و عقد متوقف است خمالف باسنتجد پدری عقد کرد 

 .(3۹2الکافی فی االفقه، ص .«)ها آناذن بر 

اگر پدر يا جد اجازه : »گويد میابن زهره نیز در غنیه 

 «ندادند و عقد را قبول نکردند، عقد منفسخ است.

شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصريح به بطالن چنین عقدی 

(ولی .13۹اجلوامع الفقهیه، کتاب الغنیه، ص .)منايد می

، مثال اند کردهبسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعالم 

: چنین نکاحی گويد می صراحت بهعالمه حلی در کتاب تذکرة 
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که گويی نظر امامیه  گويد میسخن  ای گونه بهصحیح است و 

 در برابر فقهای عاّمه بر صحت نکاح است.

نفسها او زوّجها غير ولي باذنها صحّ اذا نكحت المرأَه الكاّمله »عبارت عالمه چنین است: 

.( يعنی: 101، ص 3تذکره الفقها، ج .«)عّندنا و قالت العاّمه الّنكاح فاسد..

اگر زن کامل بدون اذن ولی، خود را به عقد ديگری »

و يا به شخصی غیر از ولی وکالت در امر نکاح  درآورد

فاسد  اند گفتهداد، اين عقد نزد ما صحیح است و عاّمه 

 «است.

 داند میشیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط اين عقد را صحیح 

اگر موضوع در دادگاه مطرح شد، حاکم دادگاه  گويد میو 

حکم  شده اجنامبه حلاظ اينکه عقد بدون اذن ولی  تواند منی

املبسوط فی فقه االمامیه، ج به جدايی زن و مرد بدهد.)

 (.212، ص 4

حمّقق صاحب شرايع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی 

از فقهای بزرگ و معترب نیز به حلاظ اينکه اذن پدر يا 

قائل به صحت عقد  دانند منیجد پدری را الزم 

؛ شرح املعه، 211و 202، ص 3۹جواهر الکالم، جلد هستند.)

 (.221، ص 1ج 

در بین فقهای معاصر آيه اهلل گلپايگانی با اينکه 

احتیاط را در گرفنت اذن پدر برای ازدواج دخرته باکره 

اگر دخرت، بدون اذن پدر،  گويند می، ولی دانند میرشیده 

 نکاح او صحیح است. کرده ازدواج

 عوضین 3-4

 عوضین در عقد نکاح 9-4-5

در نکاح شرايط خاصی وجود دارد که آن را از ساير عقود 

 مهريه، در عقد نکاح دو اصل مهم نفقه و سازد میجمزا 

نقش دارند که وجود اين دو اصل الينفک آن را از عقود 

اين دو اصل را بیان  مفصاًل که ؛کند میديگر متمايز 

 خواهیم منود.
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 نفقه 9-4-8

 تعریف لغوی. 9-4-8-5

آنچه صرف هزينه عیال و اوالد کنند، »نفقه به معنای 

«. روزی و مايحتاج معاشهزينه زندگی زن و فرزندان، 

( آمده است. مهچنین در تعريف ديگری 112: ص2241دهخدا، )

ق: 243۹فراهیدی، )، «ّما انفقت و استّنفقت علي العيال و نفسک»آمده است: 

 .شود میيعنی آنچه برای خود و خانواده هزينه  .(211ص

 تعریف اصطالحی. 9-4-8-8

اغلب مهراه با ذکر مصاديق  شده ارائهتعاريفی که در فقه 

 .گردد میبه مصاديق بر ها اختالفاکثر  جهت بدين. باشد می

غذا،  ازمجلهمايحتاج زن : »شده بیاندر جواهرالکالم 

متعارف با  طور بهالبسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی که 

ضابط القيام بما تحتاج المرأة اليه ») «.وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد

جنفی, ) («.طعام و اّدام و كسوة و اسكا َ و اخدام و آلة االّدها َ تبعاً لعاّدة اّمثالها ّمن اهل البلدّمن 

( بعضی از فقها, مصاديق ديگری به آن 223، ص22: ج2211

 ازمجلهوسائل تنظیف و آرايش »، مهانند: اند منودهاضافه 

شهید «. )شانه، کرم، صابون و هزينه محام در صورت نیاز

( در حترير االحکام در تعريفی 41۹، ص1ق: ج2423ثانی, 

آنچه زن بدان »کوتاه بدون ذکر مصاديق آمده است: 

«. نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است

 (.41، ص3حّلی، بی تا: ج)

عرفی است و  کاماًلمفهوم نفقه يک مفهوم  رسد میبه نظر 

صر شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عن

دارد و قرآن  ای کننده تعیینزمان و مکان در آن نقش 

 مسئله؛ زيرا متام آياتی که کند می تأيیدکريم هم آن را 

، اند داده، آن را احاله به عرف کنند مینفقه را مطرح 

فَاِّمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحسنٍ (. »2۹نساء، ، )«عاشِرُوهُنَِ بِالْمَعْرُوفِ»مهانند: 

بقره، ، )« عَلَى الْمَوْلُوّدِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَ كِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ( »33۹بقره، ، )«

(. کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور 322
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بعضی  عنوان بهمتعارف تفسیر شده است. خوراک و پوشاک 

از مصاديق لوازم و مصاحل زندگی ذکر گرديده و در تفسیر 

معروف به : »شده بیانچنین  (2۹نساء، )« مَعْرُوفِعاشِرُوهُنَِ بِالْ»

معنای هر امری است که مردم در جمتمع خود آن را 

 «.بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند

برخی مفسرين هم، کلمه  (.213، ص3: ج2212طباطبائی، )

تفسیر منودند. « مناسب و شايسته»معروف را به معنای 

ی که در ها اختالف(البته .22ص ،2ج ،کارم شیرازیم)

، اهبامی در اصل مفهوم به وجود شود میمصاديق مشاهده 

 .آورد یمن

 تعریف حقوقی. 9-4-8-9

قانون مدنی تعريفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه 

منونه  عنوان بهق.م. مصاديق نفقه را  2231فقط در ماده 

 نفقه عبارت است از مسکن و»اين گونه بیان منوده است: 

متعارف با وضعیت  طور بهالبسه و غذا و اثاث البیت که 

زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن يا احتیاج او 

اّما در دکرتين حقوق، «. مرض يا نقصان اعضا واسطه به

چیزی که »است. بعضی معتقدند:  شده ارائهتعاريف چندی 

صفايی و )«.برای گذران زندگی الزم و مورد نیاز باشد

( برخی ديگر در تعريف جامع تری 2۹2: ص2214امامی، 

نفقه متام وسايلی است که زن، با توجه »چنین آوردند: 

و روحی خود،  به درجه متدن و حمیط زندگی و وضع جسمی

به نظر  .(201: ص2210کاتوزيان، ) «.بدان نیازمند است

عرف آن را به »يا « متعارف طور به»، اگر عبارت رسد می

به تعريف اخیر اضافه شود، اين تعريف « اسدرمسیت بشن

زيرا مهانند موردی که زن به علت  ؛دقیق تر خواهد بود

وضع جسمی نیازمند هزينه غیر متعارفی باشد، مهان طور 

آن را جزء  توان ی، ديگر مناند کردهکه برخی فقها ادعا 

 (.302، ص2ق: ج2432مخینی، )نفقه حمسوب منود.

 مبنای حقوقی نفقهالف( 

ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزينه خانواده  2231در ماده 

مبنا يا سبب  که اينبر عهده شوهر هناده شده است. اّما 
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 شده مطرحچنین تکلیفی چیست و با کدام يک از سه مبنای 

در فقه امامیه منطبق است، حکم صريحی در قانون وجود 

ندارد. بدين عّلت، برخی از نويسندگان حقوق مدنی در 

. اّما برخی از اند کردهمبحث نفقه اين حبث را مطرح ن

اساتید حقوق از جمموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی 

تلويحی مبنای دوم )رابطه عقد با نفقه( را  طور به

 :منوده و معتقدنداستنباط 

قانون مدنی در اين باب حکم صريحی ندارد و در فقه »

ق.م2233نیز اتفاق نظر نیست ولی از حلن مواد 
2

. به بعد 

 داند یمتکین را شرط استحقاق زن من گذار قانونکه  آيد میبر

زيرا به موجب اين ماده  «و نشوز را مانع آن می مشارد.

صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین  طور بهمهین که نکاح 

و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل  شود میطرفین حمقق 

. يکی از اين تکالیف، الزام مرد شود میيکديگر برقرار 

ق.م.2230مطابق ماده  که اينبه دادن نفقه است، جز 
3
 

کاتوزيان، )«.زن اين الزام را از بین می برد نشوز

 (.201: ص2210

 نفقه در قانون مدنی حدود و مصادیقب( 

ق.م.2231در ماده 
2

، شده بیانمصاديق و مواردی از نفقه  

که حقوقدانان معتقدند: موارد مذکور در  طوری مهاناّما 

ماده فوق جنبه حصری ندارد بنابراين هزينه دارو، 

درمان و بسیاری از چیزهای ديگر که جزء لوازم معاش 

 .شود میمتعارف است و شامل نفقه 

 اقسام نفقه. 9-4-8-4

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اوالد 

. در فقه وحقوق اسالمی بر اساس ماهیت شود میو نزديکان 

 :و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد

 

                                                           
1
صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر  طور بهنکاح  كه همینق.م: 8838ماده .  

 .شود برقرار می

2
 .هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بودق.م:  8832ماده .  

3
 .«البسه و خادم...مسکن و البسه و غذا و اثاث »نفقه عبارت از: ق.م:  8839.ماده  
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نفقه زوجه: انفاقی که شوهر بايد به مهسر خود  الف(

 .بپردازد

نیازمندی  نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت ب(

 والدين و فرزندان بايد هزينه کند.

( 24نساء، «. )الرجال قواّمو َ علي الّنساء بما فّضل اللِه بعّضهم علي بعض و بما انفقوا ّمن اّموالهم»

مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند، به خاطر برتری 

هايی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی ديگر 

ه است و به خاطر انفاق هايی که از اموالشان قرارداد

. آيه اخیر داللت روشنی بر کنند می)در مورد زنان( 

تکلیف مردان نسبت به پرداخت نفقه برای زنان دارد و 

. باشد میمهچنین بیان کننده مبنا و حکمت اين حکم 

الزم است مورد حبث قرار گیرد. خداوند متعال در  رو ازاين

ه است. قراردادرا در مقابل يک حق  آيه فوق يک تکلیف

حق، مهان رياست بر خانواده و تکلیف، دادن نفقه به مهسر 

، اين حق به دلیل برتری های طبیعی باشد میو فرزندان 

البته برتری جنس مرد . جنس مرد به وی سپرده شده است

بر زن در رياست خانواده، از جهت انسانی و اجتماعی 

مصلحت اجتماعی و از باب مرد نیست، بلکه بر اساس 

 خاصیت های طبیعی و فطری مردان است.

 نفقه از دیدگاه روایات. 9-4-8-1

از  دو موردکه به  واردشدهروايات متعددی در باب نفقه 

 .شود میاشاره  ها آن

: اگر فرمايد میامام صادق )ع( در تفسیر آيه گذشته  -

پوشاک ی که بتواند زندگی اش با طور بهمرد نفقه زن را 

)و خوراک( تأمین منايد مشکلی نیست و اال )در صورت 

ق: ج 22۹2عاملی، درخواست زن( بايد از هم جدا شوند. )

 (.332، ص2، ح21

: اگر مردی که دارای مهسر فرمايد میامام باقر )ع(  -

 تواند میاست، پوشاک و طعام زن را تأمین نکند، امام 

 (.3مهان، حرا از هم جدا کند. ) ها آن
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 مبانی نفقه در فقه. 9-4-8-0

, اين است که شود میسؤال مهمی که در اين زمینه مطرح 

ای بین نفقه و متکین وجود دارد؟ برای پاسخ  آيا رابطه

به آن بايد مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار 

سبب و مبنای الزام شوهر به  که اينگیرد. در مورد 

پرداخت نفقه چیست؟ از ديدگاه فقهای شیعه چند مبنا 

 .گردد میکه به اختصار بیان  شود میمطرح 

 رابطه تمکین خاص با نفقه الف(

مشهور فقهای شیعه متکین را مهانند عوض يا شبه عوض در 

-ه و نفقه را مشروط به متکین منودهقراردادبرابر نفقه 

وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و متکین کامل  و اند

، 3ق: ج2423؛ شهیدثانی، 13ق: ص2422حلی،.)دانند میزوجه 

ا َ نفقة الزوجة »( صاحب رياض241، ص3ق: ج2431؛ ابن براج، 411ص

 «في ّمقابلة االستمتاع كما ّمر فكانت كالعوض الالزم في المعاوضة و ال تحصل ّمّنه البرائة اال بايصالهاالي الحق

. داند میهم نفقه را مهانند عوض معامالت در مقابل متکین 

 (.211، ص3ق: ج2434طباطبائی، )

 رابطه عقد با نفقه ب(

گروهی از فقها عقد نکاح را عّلت و سبب وجوب نفقه 

و معتقدند به جهت اينکه ادله وجوب نفقه، بر  دانند می

و زوجیت هم به جمرد عقد حاصل  شود میعنوان زوجه محل 

، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث شود می

( 2۹4مومن سبزواری، بی تا، صسقوط نفقه خواهد شد. )

: برای وجوب نفقه دارد میيکی ديگر از فقها اظهار 

مبتنی بر متکین، هیچ دلیل صريح و تلويحی وجود ندارد، 

بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را 

 (.۹۹ق: ص243۹حبرانی، جمرد عقد دانسته است. )مبتنی بر 

 رابطه ریاست شوهر با نفقه ج(

برخی معتقدند نفقه در مقابل حق رياست يا سرپرستی 

که در فقه  باشد میشوهر بر خانواده )زوجه و فرزندان( 

آيات و  رسد میتعبیر شده است. به نظر « حق الطاعة»به 
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الرجال قواّمو َ »روايات هم مؤيد مهین نظر است. در بررسی آيه 

( بیان شد که ابتدای آيه بیانگر 24نساء، ، )«علي الّنساء...

حقی است که به مردان )شوهران( داده شد زيرا در ادامه 

در مقابل اين « و مبا انفقوا من امواهلم»آيه آمده است: 

که مهان تأمین هزينه حق، تکلیفی را به عهده وی هناده 

. لذا رياست مردان سبب باشد میخانواده )نفقه زن( 

به پرداخت نفقه است. مهان طور که صاحب  ها آنالزام 

جنفی، . )کند میجواهر چنین برداشتی از آيه را استشمام 

( برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، 231، ص22: ج2211

هر را سبب با چنین برداشتی از آيه فوق، حق رياست شو

 ).03زحیلی، : ص. )اند کردهانفاق زوجه ذکر 

متام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه 

، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل واردشدهبر زوج 

در فراش و )سرپرستی( شوهر شده و حتت اختیار و )رياست( 

است... و زوجه ای که در خانه پدرش است  قرارگرفتهاو 

 (.141: ص2211اراکی, شود. ) را شامل منی

 نفقه نکاح منقطع. 9-4-8-7

الزام شوهر به دادن نفقه از آثار نکاح دائم است و در 

نکاح موّقت، شوهر چنین الزامی ندارد. اکثر تعهدات 

زوجین در اين نکاح جنبه قراردادی دارد و توافق طرفین 

میزان نفقه، متکین، رياست شوهر، کیفّیت  تواند میه است ک

اين رياست و به نظر برخی از فقها اصل ارث را معین 

که در  طوری مهان( لذا .3۹1ق: ص2423شهید ثانی، کند. )

اين نوع نکاح رياست شوهر ثابت نیست. نفقه هم که تعهد 

مقابل آن است )بر مبنای خمتار( وجود ندارد. بلکه 

ند ضمن عقد نکاح موقت شرط کنند که زن حتت توان میزوجین 

سرپرستی مرد باشد و مرد ملزم به تأمین هزينه زن 

در عقد »ق.م. آمده است. 2222در ماده  که چنانباشد. 

شرط شده يا عقد  که اينانقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر 

 «.مبنی بر آن جاری شده باشد
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 مالك تعیین نفقه. 9-4-8-2

اين است که آيا مالک  کند میؤال ديگری که به ذهن خطور س

تعیین نفقه زوجه شرايط زوج يا زوجه است يا شرايط هر 

؟ اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از باشد میدو معترب 

جهت وضعّیت اجتماعی و خانوادگی در حالت مشابه ای قرار 

، مالک قرار گیرد تواند می هرکدامداشته باشند، شرايط 

 ها آنلذا مشکلی پیش خنواهد آمد. اّما اگر سطح اجتماعی 

عّیت زن را معیار متفاوت باشد، اکثر فقهای امامّیه، وض

؛ 231ق: ص2422؛ حلی، 113ق: ص2432حلی، ).اند دادهقرار

، 22: ج2211؛ جنفی،  41۹ق: ص2423شهید اول و ثانی، 

 (223ص

 مهریه: 9-4-9

 مفسرین قرآنازنظرمهریه . 9-4-9-5 

( 4)نساء آيه« نَفْساً فَكُلُوهُ هَّنيئاً ّمَريئاً ءٍ ّمِّنْهُ الّنِساءَ صَدُقاتِهِنَ نِحْلَةً فَإِ َْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ وَ آتُوا» 

وَآتُوا الّنِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ : »فرمايد میدر اين زمینه  که قرآن کريم

حق صريح و شخصی را برای زن در مهريه  اين بیان،« نِحْلَةً...

اش ايجاد کرد و با اعالم اينکه آنچه در جامعه جاهلی 

نسبت به آن رواج داشت، باطل است، ازدواج را اجتماع 

را حق خود « مهريه»دوتن از روی میل و اختیار خواند و 

زن دانست که فقط خودش بايد آن را بگیرد نه ولی او. 

نکته مهم و قابل مطالعه در  سید قطب مي فرمايند که

اين آيه شريفه آن است که قرآن کريم عالوه بر ختصیص 

و  کند میمهريه به خود زن، جهت پرداخت آن را هم بیان 

مهین نکته است که ماهیت و چیستی مهريه را  درواقع

م،  2،2۹۹1ج ، فی ظالل القرآن سید قطب؛ ؛)منايد میتبیین 

که مهريه  دهد میدقت در آن نشان  چه اينکه .(101ص 

؛ اما پیش از شود میچیست و به چه منظوری پرداخت 

مقدمه ضروری  عنوان بهپرداخنت به آن، يادآوری دو مسئله 

 :آيد میبه نظر 

 گونه هیچشناختی و ارزشی، زن و مرد  سان آنـ از نگاه 2 

به  سان آناسالم، انسانیت  ازنظرتفاوتی ندارند و اصواًل 
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است؛  ناپذير تقسیمروح او وابسته است که واحد و 

يکسان و  کاماًلزن و مرد در آفرينش  ديگر بیان به

راه رسیدن به کمال انسانی و  رو ازاينو  اند مساوی

 دستیابی به مقام قرب اهلی برای هريک از زن و مرد باز

وجود  ها آناز  کدام هیچاست و از اين نظر مانعی فراروی 

و  ها ويژگیوجود برخی  رغم علیبنابراين ندارد؛ 

فیزيکی و عاطفی که دست قدرمتند آفرينش، در  های تفاوت

زن و مرد به وجود آورده )و مهین متايزها  سان آنخلقت 

موجب شده است تا زن و مرد از مهین نظر مکمل وجودی 

ارزش انسانی و کمال  ازنظر نيباوجود امهديگر باشند( 

تفاوت  گونه هیچ سان آنيک  عنوان بهمعنوی میان زن و مرد 

، قدرت الَله و مصطفی یخسروشاهوجود ندارد ) یزيو متا

 .(213ـ  243ص  ؛ فلسفه حقوق،پژوه دانش

ـ قرآن کريم در يک بیانی زيبا که نشانگر شاهکار  3

« ّمِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ ّمِّنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ نِلَيْهَا...هُوَ الَذِّي خَلَقَكُم : »فرمايد میخلقت است 

.« ..وَ ّمِنْ آيَاتِهِ أَ َْ خَلَقَ لَكُم ّمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُّنُوا نِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيّْنَكُم ّمَوَّدَةً وَرَحْمَةً». يا 281اعراف: 

 (.32روم: )

رآن جمید آفرينش زوج يا مهسر را ، قشود میمهچنانکه مالحظه 

، مايه سکون و عامل آرامش معرفی منوده و ها سان آنبرای 

هدف از آن را دستیابی به آرامش روحی و روانی که 

قرآن جمید بر  درواقع؛ داند میحمبت و مودت است  ی دهيیزا

حمبت  ی هيسااين نکته نظر دارد که اواًل آرامش و سکون در 

اوج آن در  ی نقطهاست و ثانیًا  پذير امکانو مهربانی 

است؛ زيرا  دسرتسی قابلخلق مهسران هنفته و در پرتو زوجیت 

قانون خلقت، در يک تدبیر ماهرانه، مجال و زيبايی و 

را در جانب زن و نیازمندی و طلب و  نیازی بیغرور و 

، درواقعه است و قراردادعشق و تغزل را در جانب مرد 

عشق  ی مسئلهنقش هريک از زن و مرد، در در منت خلقت، 

، مرتضی، نظام حقوق زن در مطهریمغاير نقش ديگری است)

طبیعی تعدد و تفاوت  طور به( .323و322 ص ،1ج  اسالم،

، با حفظ جايگاه و هرکدامتا  کند مینقش ايجاب 

خويش به ايفای نقش بپردازد و مهین ايفای نقش  های ويژگی

که طالب و جوينده  کس آنکه  کند میاختصاصی، اقتضاء 
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خويش به راه افتد و برای  ی گمشدهاست، دنبال مطلوب و 

دسرتسی و يافنت آن از هیچ تالش و ايثاری فروگذاری نکند. 

 تر ناتوانطبیعی، در برابر غريزه از زن  صورت بهمرد 

تا به زن اظهار  کند میاست. اين خصوصیت، وی را وادار 

ص 1مهان، ج يت او اقدام منايد)نیاز کند و برای جلب رضا

مرد مهان سکون و آرامش است  ی گمشده، درواقعيعنی  (.322

دست يافنت به  وتاب تبدر  قراری بیکه از سِر ناآرامی و 

آن است و برای آنکه به آن دست پیدا کند، از هیچ کوشش 

. مهین مسئله موجب شده است تا مرد، کند یو تالشی دريغ من

در پی يافنت سکون و جسنت آرامش، مهواره خواستگار زن 

زن نیز دنبال سکون و در جستجوی آرامش  ازآجناکهباشد و 

هبرتين پناهگاه را برای آرامش يافنت  کند میاست و سعی 

که نقش وی پاسخگويی به حمبت و  رو ازاينخويش جبويد و 

 ترين عاشقانهبه  آيد برمی درصدد، خواستگاری مرد است

مهر  ترين باثباتو  ترين پاکحمبت پاسخ دهد و به روی 

مرد به خاطر آرامش يافنت و  ديگر بیان بهآغوش بگشايد؛ 

و زن نیز به  رود میشدن از سکون، به دنبال زن  مند هبره

 کوشد میخاطر مهان مسئله و تأمین مهان نیاز طبیعی خويش، 

را بیابد  ها حمبت نيتر نيشورآفرو  ها استهخو ترين گرمتا 

، ها عشقو ابراز  ها ارادتو از میان انبوه اظهار 

پاسخ به  ترين گرمآن را جبويد و با  ترين پاکو  نيتر خالص

تقاضا، سکون و آرامش رؤيايی را به تصوير  نيتر ستهيشا

حکمت آفرينش پیوند زن و مرد در عامل  سان نيبد بکشد تا

واقع، حتقق عینی بیابد؛ بنابراين، با در نظر داشنت 

انسانی مهسانی برخوردارند و  از ارزش و مرداينکه زن 

 ها آنتفاوتی میان  گونه هیچبه حلاظ مقام معنوی و کماالت 

وجود ندارد و با توجه به اينکه حکمت هنفته در خلقت 

و رسیدن به سکون است و  صول آرامشزوجین و مهسران، ح

پاسخ زن به تقاضای مرد برای تأمین مهین هدف صورت 

، قرآن کريم پس از دستور به پرداخت مهريه گیرد می

. مفسران منايد میزنان، جهت اعطای آن را هم گوشزد 

که بیانگر وجه پراخت « حنلة»در تفسیر کلمه  مقام عالی

گوناگون را  های ديدگاهمهريه است، ضمن اينکه اقوال و 

تقريبًا در اين مسئله  حال نيباا؛ اند شدهمتذکر 
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است. « هبه»و « عطیه»دارند که مراد از حنله،  نظر اتفاق

شیخ طوسی)ره(: اينکه خداوند مهريه را بر مرد واجب 

به پرداخت چیزی نکرده است، از  منوده و زن را موظف

، مهريه قعدروامنظر بعضی از مفسران بدين معناست که 

 طوسي؛از سوی خداوند متعال برای زنان است.)  یا هیعط

 4، ذيل آيه 23۹، ص 2ج  ،حممد بن حسن، ؛تفسیر التبیان

 ی هيهد، يعنی عطیه و «حنله»طنطاوی:  .(سوره ی نساء

جوهری، )شود میبدون عوض که با رضايت قلبی به کسی داده 

 حممدجواد .(23ص، 2ج فی تفسیرالقرآن، اجلواهر طنطاوی، حممد

است که خداوند پرداخت آن  یا هیعطمغنیه: مراد از حنله 

را بر زوج واجب گردانیده و... در حقیقت، خداوند 

شوهران را موظف منوده تا از جانب خداوند متعال، 

بدهند. پس مهريه عوض  مهسرانشانرا به  یا هيهد

جنسی نیست؛ چون زن و مرد در اين نیاز،  یبردار هبره

 (.313ص ،3ج  التفسیر الکاشف، مدجواد،مغنیه؛حم)اند مشرتک

تا مهريه  دهد میسید قطب: خداوند متعال به شوهر دستور 

حمض با رضايت قلبی متام و با آسودگی  ی يههد عنوان بهرا 

که يک هديه و  یطور مهانخیال به مهسرش اعطا کند، دقیقًا 

فی ظالل القرآن. امحد مصطفی  دهد میخبشش را به کسی 

املراغی: معنای آيه شريفه اين است که زنانی را که به 

هديه  عنوان بهرا  شان يهمهر، آوريد یدرم ازدواجتانعقد 

، 4 ج ،تفسیر املراغی امحد مصطفی، مراغی،و خبشش بدهید. )

 .(204ص 

بدون عوض  ی يههداملاوردی: حنله مهان عطیه و  ابواحلسن

به اين دلیل است که  اند یدهناماست. اينکه دين را حنله 

 ابو احلسن، ماوردی؛از سوی خداوند متعال است) ای یهعط

آيه »(حممد حسین فضل الَله: ،412ص،2ج ،النکت و العیون

« حنله»شريفه، مهريه را مثن و عوض ندانسته؛ بلکه آن را 

به کس ديگری بدون  سان آنکه  ای یهعط؛ يعنی خواند یم

تفسیر من  حممد حسین ؛ فضل الَله،)دهد میعوض،  داشت چشم

، ذيل آيه 202، ذيل مهان آيه و ص 1۹ص  1، ج وحی القرآن

: گويد میفخرالدين الرازی: کلبی .... (مهان سوره. 34

است... پس مهر يا « هبه»و « عطیه»به معنای « حنله»

بر آن چیزی به عطیه از سوی زوج است؛ چون وی در برا
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و آنچه را زوج مستحق است، اباحه بضع است  آورد یدست من

از سوی خداوند است؛ چون  ای عطیهنه مالکیت آن، يا 

مشرتک  طور بهخداوند منافع نکاح را میان زوجین 

به  ای هديهه است؛ اما زوج را مأمور به پرداخت قرارداد

ج  التفسیر الکبیر، فخرالدين، رازی،)منايد میزوجه 

طربسي، ابوعلي فضل بن حسن، بامقدمه حممد ؛ 241، ص 23و۹

( بنابراين از تفسريالقرآن البیان يف  جممع جواد بالغي،

که  رسیم یمتفسیری، به اين نتیجه  های يدگاهدجمموع اين 

وجه پرداخت مهريه و جهت اعطای آن اين است که مهريه 

 داشت چشمهديه و پیشکش، بدون توقع و  عنوان بهبايد 

« صداق»مهريه يا  ديگر عبارت بهعوض، به زن داده شود؛ 

حمض و بدون عوض است و شايد با مهین مالحظه  کاماًليک هبه، 

فَإِ َ : »فرمايد میشريفه  ی يهآاست که قرآن جمید در ادامه 

 خبشی از آن را يعنی اگر زنان؛ «طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ ّمِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَّنِيئاً ّمَرِيئاً

از روی طیب نفس به مشا برگردانند، نوش جان و 

فهمید که  توان میباد. از اين تعبیر هم  يتانگوارا

غیر معوض است و اّلا با برگرداندن متام « هبه»مهريه، 

بايد  هم آنيا قسمتی از آن، به مهان نسبت از عوض 

قرآن جمید، چیستی و ماهیت  ازنظربرگردانده شود؛ پس 

و  دهد میيه يا صداق را هبه و هديه بودن حمض تشکیل مهر

؛ البته باشد یهیچ عنصر ديگری در آن دخیل من جز آن،

يادآوری اين نکته هم الزم است که در برخی آيات قرآن 

مجع « اجور».، تعبیر به 1و مائده:  31و  34جمید نساء: 

نکاح  دهد میکه ظاهر آن نشان  شود میاجر يعنی مزد ديده 

يک معاوضه است و گويا در اين معامله فقط جانب مرد 

، در يک نگاه گذرا و تر روشن؛ به عبارت شود میمنتفع 

که مرد،  شود میکلی از اين دسته از آيات چنین فهمیده 

و  گیرد میجنسی به خدمت  یبردار هبرهزن را به منظور 

هر خدمتکاری، مستحق مزد و اجرت است، زن نیز  ازآجناکه

مستحق آن است؛ پس اصاًل عقد نکاح، مثل عقد اجاره است؛ 

به جیب مرد  هم آنسود عايد از  و يک معامله حمض که

وجه »و برای زن جز چند ريال وجه نقد يا  رود می

.لکن با دقت در آن ماند یمنچیز ديگری باقی «املعامله
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 يادشدهو آيات  باشد یکه اين تصور درست من يابیم یدرم

مفید اين معنا نیستند که مهر، عوض بضع است، بلکه 

پاداش آن ارتباط عمیق و  درواقعنکاح و  ی يههد

است که با پاسخ گفنت زن به اظهار حمبت مرد،  داری يشهر

الفرقان فی تفسیر  صادقی هترانی، حممد،. )آيد میپديد 

قرآن كرمي مهر  (مهچنین.323، ص 1و4القرآن بالقرآن، ج 

سازد تا  داند و مرد را مكلف مي به خود زن ميرا متعلق 

عدم پرداخت مهر  با قصدنسبت به پرداخت آن قیام كند و 

پرداخنت مهر  ؛ وزوجه را مورد آزار و هتمت قرار ندهد

شود. در موردي  هنگام طالق نیز به حكم آيات اهلي واجب مي

 هم كه موضوع مهريه اجنام كار )مثال آموزش زبان عربي(

مهريه است. بنابراين  راي كار در حكم تلفاست، اج

هرگاه در اين فرض قبل از نزديكي، زن طالق داده شود، 

زن به میزان نیمي از اجرت آن كار به مرد بدهكار 

 خواهد شد.

  زن مهر یک پشتوانه اجتماعى براى. 9-4-9-8

زنان ارزشى قائل  براى که ينادر عصر جاهلیت نظر به  

مهر را كه حق مسلم زن بود در اختیار  غالبًانبودند، 

 ها آنو آن را ملك مسلم  دادند یمقرار  ها آناولیاى 

ديگرى  گاهى نیز مهر يك زن را ازدواج زن دانستند یم

كه مثال برادرى، خواهر خود  گونه ينابه  دادند یمقرار 

كه او هم در مقابل،  آورد یدرمرا به ازدواج ديگرى 

مهني  و مهر اين دو زن ج وى درآوردخواهر خود را به ازدوا

 .بود

و مهر را  بطالن كشید اسالم بر متام اين رسوم ظاملانه خط 

و در آيات قرآن  يك حق مسلم به زن اختصاص داد عنوان به

 مردان را به رعايت كامل اين حق توصیه كرده کرارًا

 (.312ص ،2 منونه، ج ریتفس ،مكارم شیرازی، ناصراست)

نکوداشت  پاس بهمعلوم شد مهريه هديه است و  ينکهازا پس

، شود میزن به تقاضای عاشقانه مرد اهدا  یزآم حمبتپاسخ 

 برفرضکه چرا بايد مهريه داد؟  شود میاين سؤال مطرح 

داده  ای هديهکه مهريه، هديه باشد، آيا الزم است چنین 

حکم شده است؟ « مهر»شود و اصاًل چرا در فقه به وجوب 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



132 
 

، الزم است يادآوری ها پرسشداخنت به پاسخ اين پیش از پر

 داده شود که:

خواستگار ازدواج، از چه عنصری بايد هبره گرفت؟ چه 

ثابت کند که ادعای دوستی و حمبت مرد  تواند میعاملی 

 نسبت به زن، خالص و سره است؟

 وجوب مهر فلسفه . 9-4-9-9

که مقتضای درک و تدبیر عقالنی و معلول  یا یاجتماعسنت  

بوده، بر اين استوار گشته است تا  سان آنمصحلت انديشی 

مرد مدعی حمبت و دوستی، به منظور اثبات و نشان دادن 

مهريه  عنوان بهصداقت و خلوص ادعايش، چیز ارزمشندی را 

به زن تقديم کند تا شاهد صدق ادعايش باشد و جالب 

و صحه گذاشنت بر اين  تأيیدید، ضمن اينجاست که قرآن جم

 نیکوی اجتماعی، حممد حسین طباطبايی: سنت پسنديده و

از دلیل اثبات  (.301، ص1ج حممدحسني, املیزان،  طباطباىي،)

و مهر را صداق  کند میياد « صُدقه»ادعای مرد با عنوان 

تا فلسفه آن را که مهان درستی و راستی در  نامد یم

مدرسی، ) املدرسی: یحممدتقپیمان ازدواج است، بیان کند. 

، مهريه مناد درواقع(.33، ص3القرآن، ج من هدی حممد تقی،

مادی  گذاری ارزشاسالم،  ازنظرحمبت و دوستی است و لذا 

آن نقش مهمی ندارد و بلکه تعیین آن به توافق زوجین 

اسالم در مورد مهريه به  اظهارنظرواگذارده شده است. 

، فزونی رو ازاينمنظور برانگیخنت بعد اخالقی آن است و 

؛ داند میانسانی زن در تنافی  باکرامتمهريه را عماًل 

تفسیر من  ،حسینفضل الَله، حممد) حممد حسین فضل الَله:

بنابراين مهريه بدين منظور تقديم  (1۹، ص وحی القرآن

تا دلیل صدق حمبت و شاهد صحت ادعای مرد مبنی  شود میزن 

بر دوستی و عالقمندی او به زن به خاطر تشکیل خانواده 

و عقد پیمان ازدواج باشد. شیخ صدوق)ره( در علل 

ا حديثی ر باره دراينالشرايع و عیون اخبار الرضا)ع( 

علة المهر و وجوبه علي الرجال و اليزب علي »که:  کند میبا اين مضمون نقل 

الّنساء ا َ يعطين ازواجهن، ال َ علي الرجل ّمؤونة المرأة، ال َ المرأة بايعة نفسها و الرجل ّمّشتر و اليكو َ البيع 

باب علة وجوب  علل الشرايع،)...«. اال بثمن و الالّشراء بغير اعطاء الثمن
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مفاد اين روايت بیانگر  (.۹، ح22املی؛ باملهر، حر ع

اين مطلب است که مهريه به دو دلیل بر مرد واجب است: 

خمارج زن بر دوش مرد است و ديگر  که اينيکی به دلیل 

و آن گاه  اينکه زن در مقام فروشنده است و مرد خريدار

بدون عوض  ای معامله: هیچ گويد میبر اساس يک کربای کلی 

و معوض خنواهد بود؛ پس عقد ازدواج هم يک معامله است 

در آن، رعايت اين قاعده الزم است؛ بنابراين ظاهر  که

نشان  دادوستداين روايت عمل زن و مرد را به معامله و 

 .دهد می

 چرایی مهریه . 9-4-9-4

به وديعت هناده  سان آنالف: طبیعت نیرويی را در هناد  

 ییرو تغ تااست که پس از بلوغ جسمانی و رشد هرمون 

، اين نیرو به حرکت درآمده و سان آنفیزيکی دراندامهای 

اين نیرو  دانیم یم که  نامهچن .پردازد می وانفعال فعلبه 

جزء غرايز انسانی است و غرايز براساس طبیعت شان، کور 

، سان آنف مهم و لذا يکی از وظاي اند شدهو هدايت ن

تنظیم، تعديل و هدايت غرايز است که اگر به حال خود 

 رو ازاين؛ گردند یمرها شوند، موجب احنراف و لغزش افراد 

و شیوه  ينتر ساملضرورت،  حکم و بهبه اقتضای طبیعت 

شهوت  يلو تعدراه ارضای غريزه جنسی  ينتر مناسب

 .نفسانی، ازدواج و تشکیل خانواده است

و  مند ضابطهب: هدف از ازدواج و تشکیل خانواده، ارضای 

نیاز جنسی زن و مرد، ايجاد آرامش  یزآم مصلحتتأمین 

و  ها آنکانون گرم حمبت و دوستی میان  ريزی یپروانی و 

نسل و  ی ادامهاز طريق  سان آنسراجنام تأمین حب بقای 

الَله و مصطفی ، قدرتیخسروشاهداشنت فرزند است)

بنابراين، ازدواج و  (.214ص فلسفه حقوق، ،پژوه دانش

 ترين یقعمتأمین اهداف تشکیل خانواده مستلزم ايجاد 

پیوند میان زن و مرد است تا  ينتر مستحکمرابطه و 

بتوانند در پرتو آن، متام عمرشان را با راحتی و آسايش 

اساس اجتماع را بر حمور حمبت و  ينتر مهمبگذرانند؛ 

منطقی،  طور بهرا  شان یجنسمنايند؛ نیاز  يزیر یپدوستی 

معتدل و از طريق مشروع، با آسودگی و اطمینان خاطر، 

برآورند و با تعلیم و تربیت فرزندان صاحل و شايسته 
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رشد و  سوی بهضمن بقای نسل آدمی، جامعه انسانی را 

اگر قرار باشد مطابق با  رو ازاينتعالی سوق دهند؛ 

اصول معماری نوين، بنای مستحکمی ساخته شود تا در 

و سیل و طوفان از استحکام  برابر حوادثی مهانند زلزله

در برابر اين  یسادگ بهنسبتًا بااليی برخوردار باشد و 

و بتواند نگهبان جان ساکنان اش باشد،  يزدفرونرحوادث 

ساخت تا آخرين  ی نقطه الزم است در ساخنت آن، از خنستین

نقشه هندسی و  ينتر مناسبآن، از هبرتين مصاحل،  ی مرحله

 آيد میشود که به نظر  یریگ هبرهمعماران  ينتر کارآزموده

در اين میان، مصاحل مرغوب ساختمانی نقش مهم و حموری را 

.بر مهین اساس، بنای مستحکم خانواده که منايند میايفاء 

اساسی زندگی  یها ضرورتتی و حمل تأمین نیازهای حیا

است، مقتضی مصاحل بسیار مرغوب و درجه يک است که  سان آن

در اين میان، حمبت، مودت، مهربانی و دوستی نقش کلیدی 

؛ از سوی ديگر برای حمک زدن مرغوبیت کنند میرا ايفا 

و  ها نشانهمصاحل ساختمانی از استاندارد بودن و ساير 

و  یدکنندهتول، شهرت آمده عمل بهشواهد آن از قبیل جتارب 

 طرح قابل؛ لذا سؤال شود میامثال آن کمک گرفته 

اين است که برای حمک زدن صداقت و حمبت  باره دراين

و طی آن، زن را فروشنده و  کند میستد تشبیه  ی صادقانه

که بايد به لوازم معامله،  کند میمرد را خريدار معرفی 

؛ دردهندتن « مثن و مثمن»يا « عوض و معوض» ردوبدليعنی 

 تأيیدو  تأکیدعینی مورد  های یتواقع اّما با توجه به

گفت مراد امام رضا)ع( از بیان  توان یدين مقدس اسالم من

علت وجوب مهر، ظاهر کلماتی است که در اين حديث 

 :است؛ زيرا کاربرده به

يکسان  کاماًلاسالم زن و مرد، ارزش انسانی  ازنظرالف: 

 .باشد یمن ريپذ هیتوجيکديگر  دوفروشيخردارند و لذا 

ب: نکاح ضمن اينکه يک سنت اجتماعی است، يک سنت شرعی 

نیز هست که مطلوبیت آن براساس اهداف آن است و به مهین 

 ازنظرمعامالت زيادی  که درحالیدلیل، قدسیت يافته است، 

تّقدس  مکدا هیچشرعی صحیح و جماز دانسته شده است؛ اما 

 .اند افتهین
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، تعیین شوند؛ صراحت بهج: در معامله بايد عوض و معوض 

که  برفرضدر نکاح تعیین آن دشوار است و  که درحالی

 مهريه، عوض باشد، معوض چیست؟

اگر در  که درحالید: عوض بايد متناسب با معوض باشد 

زيادی که  تأکیدنکاح، معوض معین هم باشد، با توجه به 

در مورد کم بودن میزان مهر، خبشیدن آن به شوهر و 

ه و شد میبرجسته منودن زوايای اخالقی آن در فرهنگ اسال

مهر پذيرفته است، اين  عنوان به یرمادیغامور  بسا چه

: قرآن جمید راجع به مؤمنان ؛ وتناسب اصاًل وجود ندارد

سوره « اللِهَ اشْتَرَّي ّمِنَ الْمُؤّْمِّنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَّمْوَالَهُم بِأَ ََ لَهُمُ الْزَّنَةَ ... سنِ: »فرمايد می

. خداوند جان و مال مؤمنان را در برابر هبشت 222توبه: 

. آيا اين معامله، مهانند معامالت رايج خرد یم ها آناز 

مادی است؟ آيا در اين معامله عوض و معوض، معین و 

سب میان آن دو رعايت شده است؟ آيا جان و مال تنا

ن هبشت متاعی باشد که هبای آ تواند میفناپذير و مادی 

 ی هيآه شود؟ بنابراين، روشن است که قراردادجاودان 

شريفه در مقام تشبیه معقول به حمسوس است و برای اينکه 

کند، از اين  تر آسان ها سان آندرک و فهم مسئله را برای 

يَا أَيُهَا : »فرمايد می؛ مهانند آجنا که کند میعبارات استفاده 

دُو ََ فِي سَبِيلِ اللَهِ بَأَّمْوَالِكُمْ الَذِينَ آّمَّنُوا هَلْ أَّدُلُكُمْ عَلَي تِزَارَةٍ تُّنزِيكُم ّمِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ* تُؤّْمِّنُو ََ بِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَتُزَاهِ

به جتارتی  مشارا. ای مؤمنان! آيا 22ـ  23صف: «. ... وَأَنفُسِكُمْ

، راهنمايی کنم؟ خبشد می تان يیرها دردناککه از عذاب 

به اين جتارت بپردازيد، به خدا و رسولش  دیخواه یماگر 

در راه خدا جهاد  جانتانايمان بیاوريد و با مال و 

 کنید...

گفت که بیان امام رضا)ع( در تبیین علت  توان میپس 

وجوب مهر نیز از باب تشبیه معقول به حمسوس است و 

 عنوان بهدر مقام آن نیست که عقد ازدواج را  وجه یچه به

حمض معرفی منايد؛ چه اينکه بیان  دادوستديک معامله و 

امام)ع( ناظر بر اين نکته است که البته در عقد نکاح، 

شرايی در کار است اما نه از آن نوعی و بیع و  دادوستد

؛ بلکه کند میکه در آن، ارزش مادی، نقش حموری را ايفا 
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« دل» درواقعدر اين بیع و شراء، حمبت و دوستی و 

نیازمند شاهد صدق است؛  ای معاملهو چنین  شود میمعامله 

مادی نیست که با دادن عوض و  دادوستدچون مهانند 

دريافت معوض خامته يابد و متام شود؛ بلکه معامله 

پايداری است که مدت دوام آن متام عمر آدمی را در 

نکاح دل دادن و دل گرفنت است،  ديگر عبارت به؛ گیرد یبرم

دلداری و دلربی است، عشق و دوستی است، حمبت و وفاداری 

که با انشای عقد و است  ای معاملهاست و اين، نه 

و نه متاعی است که  يابد یمعوض و معوض، خامته  دادوستد

 باآنکهبتوان برای آن ارزش مادی تصور کرد؛ لذا مهريه 

منادين دارد و  کاماًلدر قالب، ارزش مادی است؛ اما نقش 

 پاس بهاگر ملتی  فقط نشان صدق ادعای دوستی و حمبت است.

، تنديس بلورين شان یملو خودگذری های قهرمان  ها رشادت

به  یگذار ارجدر مقام  یا جامعه، يا کنند میبه او تقديم 

، آيا اين بدان دهند یميک دانشمند، به او لوح سپاس 

را با يک  ها آنمعناست که مقام و ارزش علمی و قهرمانی 

؟ يا اين اقدام، اند منودهتنديس يا لوح سپاس معامله 

رتام عمیق آن ملت و جامعه به قهرمان ملی و مناد اح

است؟ واضح است که اين اقدام، ارزش منادين  دانشمندشان

دارد و يک ملت با يک حرکت منايشی و مسبولیک مقام 

بنابراين دادن  ؛هند یمقهرمان ملی و دانشمند را ارج 

مهريه نیز بر مهین منوال، يک حرکت منادين و يک اقدام 

د با اهدای آن به پیشگاه زن، صداقت و منايشی است که مر

درستی ادعای خويش را مبنی بر دوستی و عشق به زن نشان 

، با اين کار پاسخ مثبت زن را به درواقعو  دهد می

. مهچنین، هند یمخويش، ارج  ينآفر عشقو  یزآم حمبتتقاضای 

انداخنت به زن به منظور  ازنظراحاديثی که راجع به جو

است، برداشت اين نوشتار را از  واردشدهاجنام ازدواج، 

 گويد می. حممد بن مسلم کند می تأيیدبیان امام رضا)ع( 

با زنی  خواهد میاز امام باقر)ع( پرسیدم مردی که 

بر او نظر کند؟ حضرت فرمود:  تواند میازدواج کند آيا 

حر عاملی؛ وسائل )«: نعم، امنا يشرتيها باغلی الثمن»

، نیز 2، ح 21مقدمات نکاح، ب  ، ابواب24الشیعه؛ ج 

مهان باب و علل الشرايع صدوق؛  22و  1ر.ک به: حديث 
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مفهوم اين حديث و احاديث مشابه آن،  (.313، باب 3ج

اين است که مرد در مقام اجنام يک معامله بسیار بزرگ 

است و لذا بايد مراقب متام جهات و ابعاد آن باشد؛ 

قیمت  ترين گراناين معامله را با  خواهد میگويی مرد 

که يک شخص در مقام عقد  طوری مهان رو ازايناجنام دهد؛ 

بايد متام جوانب آن را بسنجد و با  ای معاملهچنین 

وارد آن شود، در مورد نکاح نیز بايد مواظب  باز چشم

به او  خواهد میباشد و چشمانش را بگشايد و کسی را که 

 پرحمبتاساس يک کانون گرم و  دل ببندد و با مهکاری او

در آن، به  بازندگیمنايد ـ تا در متام عمر،  ريزی پیرا 

سکون و آرامش مطلوب دست يابد ـ بايد بشناسد و متام 

بگذراند و آن گاه با  ازنظرمزايا و معايب او را 

عالوه بر آن، امام)ع(  شناخت و آگاهی الزم اقدام منايد.

قیمت، چیست و  ترين گراناين « غلي الثمنانما يّشتريها با: »فرمايد می

 رسد می؟ به نظر باشد میچه « اغلی الثمن»مراد از 

حمبت  ی يهسرمافرد آن، مهان  ترين شاخصمصداق و  ترين نزديک

و مودتی است که مرد هنگام ازدواج با در کف گرفنت آن 

و با اتکای به آن، کانون گرم و  شود میوارد میدان 

و با اعتماد به آن  دهد میصمیمی خانواده را تشکیل 

هیچ هبايی  وگرنهاعتماد زن را به دست آورد  خواهد می

 کننده ینتأمضامن بقای خانواده و  تواند منی، یرازآنغ

حمبت است که  ی يهسرماآسايش مطلوب برخاسته از آن باشد. 

تا با ايثار و خودگذری و با تالش  دارد میزن را وا

 داشت چشمپیگیر و شبانه روزی، بدون کمرتين توقع و 

مادی، متام زمحات درون خانه، رسیدگی به وضع منزل، 

فرزندان و مهکاری و کمک با مردخانه را به دوش بکشد و 

زمحت و تالش، احساس خستگی نکند؛ بلکه  مهه ينااز  تنها نه

ته مهین دوستی و درستی است که به الب ؛ واز آن لذت بربد

به فراهم منودن  گاه هیچتا  خبشد میمرد حرکت و انگیزه 

حداقل امکانات زندگی برای زن و فرزندان خويش اکتفاء 

شرعی و قانونی بر  ازنظرنکند و هرگز نگويد که آنچه 

 .دوش اوست، اجنام داده و بیشرت از آن تکلیفی ندارد
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مهان نقد حمبت و « اغلي ثمن»گفت: اين  توان می يقین بهپس 

و  شود مینثار « دل»دوستی است که به منظور خريد 

مفاد اين حديث، حديث دلدادگی و دلربدگی است؛  درواقع

مفاد کالم امام هشتم)ع( نیز مهین است و براساس  که آنمهچن

که خلوص و کمال آن  اند حمبتآن، زوجین به دنبال کیمیای 

و چون مرد، در  زنند یمو درستی حمک « اقصد»را با اکسیر 

 ی معاملهحمبت و  ی مبادلهاين عرصه پیشگام و خواستگار 

اينکه بار اثبات ادعا به دوش مدعی  حکم بهمودت است، 

است، بايد شاهد، صدقی اقامه کند تا خلوص ادعايش را 

مهان شاهد صدق است که « مهريه»به اثبات برساند و 

منادين، بیانگر راستی و درستی ادعای حمبت و  صورت به

دوستی از سوی مرد است؛ به بیان هبرت، مهريه مهانند متام 

روايتگر  سو يکاقدامات منادين، دارای دو جهت است: از 

و از سوی ديگر حکايتگر جتلیل و  طرف يناصدق و راستی 

شريعت اسالم، ضمن  جهت ازاينسپاس از طرف مقابل است؛ 

ن سنت اجتماعی، به آن حیث وجوبی خبشیده و اي تأيید

اگر خبواهیم لذا ه است.قرارداد تأکیدلزوم آن را مورد 

متام آنچه را که طی اين نوشتار به رشته حترير درآمد، 

یم بگويیم که اواًل؛ توان میدر مجالتی کوتاه بیان کنیم، 

مهريه در ذات خود يک هديه است که به دو منظور پرداخت 

: يکی به منظور اثبات ادعای مرد که با ادعای شود می

و ديگری، به منظور  رود میحمبت و مودت به خواستگاری زن 

ارج هنادن به پاسخ مثبت زن به تقاضای مرد؛ بنابراين 

مهريه مالی نیست که به خاطر جربان عدم استقالل مالی زن 

؛ چون در جای خودش به اثبات رسیده شود میبه او داده 

زن مهانند مرد، از اين نظر استقالل دارد. قرآن است که 

 (23نساء: )« لِلرِجَالِ نَصِيبٌ ّمِمَا اكْتَسَبُوا وَلِلّنِسَاءِ نَصِيبٌ ّمِمَا اكْتَسَبْنَ: »گويد میجمید 

از آن گذشته، با توجه به طبیعت مادی سیال، مهريه 

 اش یزندگبیانگر ثروتی نیست که زن برای تأمین آينده 

نکه زن در بیشرت موارد، اي ويژه بهست يابد. به آن د

در  اش یشخصمهريه را برای خريد لوازم زندگی و نیازهای 

فضل ) :؛ حممد حسین فضل الَلهکند میزمان زوجیت خرج 

مهچنین  (.13 ص تفسیر من وحی القرآن، حسین ؛ حممد الَله،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



139 
 

که مهريه اهرم فشاری بر مرد است تا نتواند  اين ادعا

از اختیار طالق استفاده کند و يا ادعاهايی مثل آن، 

توجیه علمی و  گونه هیچاست و  پايه یبمردود و  کاماًل

مطهری؛ مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم، )منطقی ندارد. 

که در  ای يژهوثانیًا، با توجه به احکام ( .312-311ص 

است و که طی آن بر  شده بیان« مهر» ی دربارهشريعت اسالم 

و  آمده عمل بهفراوان  تأکیداخالقی و معنوی آن  ی جنبه

تبیین گرديده است که  ای گونه بهاصاًل وضع حقوقی مهريه 

کامل از بین  طور بهجايگاه مالی و مادی آن را تقريبًا 

که اصاًل پرداخت مهريه يک  رسیم یم، به اين نتیجه برد یم

حرکت منايشی و يک اقدام منادين است که ارزش مسبولیک آن 

ثالثًا، ( 218مهریه، ص  یشناخت جامعهتبیین  ، سید حسین، نیالد شرف) .کند میرا بیان 

پرداخت مهريه از سوی مرد به زن، يک سنت کهن اجتماعی 

که از  هاست سان آنو عرفی و مقتضای درک و تدبیر عقالنی 

بسیار دور وجود داشته و شريعت اسالم، ضمن  یها گذشته

و صحه گذاشنت بر آن، جهت آن را تصحیح و بلکه  تأيید

منوده است؛  گذاری ارزشتعیین منوده و در مورد آن، 

که  رود میمهريه يکی از لوازم ازدواج به مشار  رو ازاين

وجوب آن در فقه، بر صحت نکاح تأثیری ندارد؛ زيرا اصال 

؛ باشد یمال و ارزش مادی در عقد ازدواج مقصد و مقصود من

بلکه وجوب مهر به دلیل باال بردن حیثیت نکاح و اظهار 

بر  تأکیدمقام بزرگ آن و باالتر، به منظور تکريم زن و 

کمال )وی در عقد ازدواج است.  ی کننده یینتعجايگاه 

ص  ،الزواج و الطالق فی الفقه االسالمی ،حممد،الدين امام

 (.232ـ  22۹

 هیمهر نییتع ی فلسفه . 9-4-9-1

 ايجاد حمبت و الفت بین مهسران الف:

 ، باعث استحكام خانوادههيمهر ب:

اقتصادی زن در زمان جدائی و يا  ی، پشتوانههيمهر ج:

 :مهريه مالك شرعی برای تعیین شوهر دوبعد از مرگ 

 السالم علیهمروايات معصومین  بنابر آنچه از آيات قرآن و

 شده دادهقرارآيد برای تعیین مهريه، دو مالك به دست می

 :است
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كه  ای است مهريه علیها؛ اهلل سالمی حضرت زهرا مهرالسنه الف(

معین  پیامرب صلی اهلل علیه و آله برای متام مهسران خود

علیها نیز با مهان مقدار به  اهلل سالم منوده و حضرت زهرا

مقدار اين .درآمدند السالم علیهامیراملؤمنین  عقد ازدواج

مثقال نقره  1/313درهم نقره برابر با حدود  133 مهريه،

 .است بوده

ممكن است گفته شود در اين  :ی دخرتان حضرت شعیبمهريه ب( 

ناچیز  علیها بسیار اهلل سالم ی حضرت زهرازمان مهرالسنه

ای به است و كسی حاضر نیست دخرت خود را با چنین مهريه

فردی درآورد و برای مهین قرآن مالك ديگری در  ازدواج

ی دخرت شعیب است. مهريه دهد و آناختیار مسلمین قرار می

وقتی حضرت موسی قصد منود با دخرت شعیب ازدواج كند حضرت 

يد هشت سال ی دخرتش به او گفت بامهريه عنوان به شعیب

تا ده سال مبانی در  و اگر دوست داشتی یکارکنبرای من 

. اين سخن حضرت شعیب نشانگر اين است خودتوستاختیار 

تعیین شود كه داماد  یا اندازه بهدخرت بايد  یكه مهريه

پرداخت  آن را ده سال بعد از ازدواج بتواند تا هشتبین 

ان عمر، ای معین كند كه تا پايكند نه اينكه مهريه

با در نظر گرفنت اين  ؛ ونداشته باشد آن راقدرت پرداخت 

اگر داماد  .شود میمالك، مهريه برای افراد خمتلف، متفاوت 

ی او بیشرت و اگر درآمد شغل پردرآمدی داشت مهريه

درآمدش مهريه مشخص شود. به  چندانی نداشت بايد طبق

 بیانی ديگر برای تعیین مهريه بايد شأن و موقعیت

نظر گرفته شود و هر فردی طبق شؤون خود مهريه  افراد در

پديد آمدن مهريه نتیجه تدبري  نيبنابرا.معین كند

اي است که در منت خلقت و آفرينش براي تعديل  ماهرانه

به يکديگر بکار رفته  ها آنروابط زن و مرد و پیوند 

زن با اهلام  است. مهريه ريشه در حیا و عفاف زن دارد.

يافته است که عزت و احرتام او به اين است که فطري در

و مهني سبب شده  خود را رايگان در اختیار مرد قرار ندهد

 عنوان بهکه زن توانسته با مهه ناتواني جسمي، مرد را 

خواستگار به آستانه خود بکشاند و مردها را به رقابت 

 مرد تأثري فراوان داشته، زن در با يکديگر وادار کند.

بیشرت بوده است،  در زنتأثري زن درمرد از تأثري مرد 
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و ها ودالوري ها  مرد، بسیاري از هنرمنائي ها، شجاعت

 یها یو خوددارخود را مديون زن  یها تیشخصو  ها نبوغ

زن است، مديون  و عفافظريفانة زن است، مديون حیا 

زن است. مهان قدرت زنانه که توانسته در  شريين فروشي

دنبال مرد  و به، شخصیت خود را حفظ کند طول تاريخ

خواستگار به آستان خود  عنوان بهنرود و مرد را 

بکاشند، مردان را به رقابت و جنگ با يکديگر دربارة 

و را تا سرحد کشته شدن بربد، حیا  ها آنخود وادارد 

چشم مردم  زشعار خود قرار دهد، بدن خود را ارا  عفاف

  جودي اسرارآمیز جلوه دهد،را مو و خودمستور نگهدارد 

خبش  و شجاعت هنرآموزعشق او باشد،  و خالقمرد  خبش اهلام

سته مرد توان میاو واقع شود و...مهان قدرت  نيآفر و نبوغ

به نام "مهريه"  یا هیعطرا وادار کند که هنگام ازدواج 

براي مهني زن مهیشه در روحیات مرد تأثري  کند. تقدمي او

حیا و عفاف و  که آنگاه، در اجتماعگذاشته و مرد  مي

خودداري زن از میان برود و زن خبواهد در نقش مرد ظاهر 

خورد و بعد مرد مردانگي  شود اول به زن مهر باطله مي

کند و سپس اجتماع در اثر فساد و بي  خود را فراموش مي

بندباري و شکسته شدن نظام و ارکان خانواده منهدم 

که مرد از زن  واردشدهي در روايات اسالم گردد مي

است. لکن زن در مقابل شهوت  برعکستر نیست بلکه  شهواني

است و مرد در  شده دهيآفراز مرد تواناتر و خوددارتر 

تر است، اين خصوصیت مهواره  مقابل غريزه از زن ناتوان

به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم 

رده است که به زن مرد را وادار ک برعکساو نشود و 

اظهار نیاز کند و براي جلب رضاي او اقدام منايد. يکي 

از آن اقدامات اين بوده که براي جلب رضاي او و به 

کرده  نثار او مي« مهريه»اي بنام  احرتام موافقت او هديه

( 332، ص«در اسالم نظام حقوق زن»با استفاده از است. )

کلي که طرح آن در  نامه نیآئاي است از يک  مهريه ماده

منت خلقت رخيته شده است و با دست فطرت هتیه گرديده و 

به يکديگر  ها آن وندیو پ و مردبراي تعديل روابط زن 

خلقت نقش  در منتکه  داشدهیپاست. مهر ازآجنا  کاررفته به

مسأله عشق مغاير نقش ديگري  در و مردهر يک از زن 
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 دهند یمسرايت  یسراسر هستاست، عرفا اين قانون را به 

واجنزاب بر سراسر موجودات  و جذبومي گويند قانون عشق 

نسبت به  و مرد.نوع احساسات زن کند یمحکومت  و خملوقات

نیازي  و بي غرور مجال و خلقت، قانون نیست، جور کييکديگر 

تغزل را در مرد  و عشق طلب و نیازمندي و و زن را در

نريومندي بدني به مهني ضعف زن درمقابل  ه است.قرارداد

وسیله تعديل شده است ومهني جهت موجب شده که مهواره مرد 

مهر، با حیا وعفاف زن يک  ؛ واز زن خواستگاي کرده است

ريشه دارد زن با اهلام فطري دريافته است که عزت 

دراختیار مرد   واحرتام او به اين است که خود را رايگان

در اسالم هم مهريه  وشد.به اصطالح شريين بفر قرار ندهد و

يک چیز ابداعي و اخرتاعي نبوده بلکه اسالم مهريه را به 

( 4سوره نسأ، آيه )حالت فطري و طبیعي آن برگردانید. 

وآتُو الّنِسأَ گويد: ) قرآن کرمي با لطافت و ظرافت بي نظريي مي

 تعلق دارد ها آننان را که به خود يعين کابني ز؛(صَدُقاتِهِنَ نَحْلَه

و عطیه وپیشکشي است از  ها آننه به پدران يا برادران 

خبودشان بدهید. قرآن کرمي در اين مجله  ،ها آنجانب مشا به 

کوتاه به سه نکته اساسي اشاره کرده است، نکته اول 

اين که به نام صدقه)ضم دال( يادکرده است نه با نام 

صداق يا  مهر، صدقه از ماده صدق است وبدان جهت به مهر،

که نشانه راستني بودن عالقة مرد است،  شود میصدقه گفته 

نکته دوم اين که با ملحق کردن ضمري "هن" به اين کلمه 

مي خواهد بفرمايد که مهريه به خود زن تعلق دارد نه 

مهر، مزد بزرگ کردن وشريدادن و نان دادن به  پدر ومادر،

مي  تصريح کاماًلاو نیست، نکته سوم اين که با کلمه حنله 

کند که مهر، هیچ عنواني جز عنوان تقدميي و پیشکشي 

 رازى، فخرالدين، مفاتیح الغیب) وعطیه وهديه ندارد

بنابراين مهريه از احساسات  (230، ص۹ج ،(التفسري الكبري)

آمیز مرد ناشي شده نه از احساسات خشن و  دقیق و عطوفت

مالکانه او، آنچه از ناحیه زن در اين امر دخالت 

داشته، حسن خودداري خمصوص او بوده نه ضعف و بي اراده 

بودن او، مهريه تدبريي است از ناحیه قانون خلقت براي 

ن او در سطح ادقراردباال بردن ارزش معنوي زن و 
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در حقیقت ارزش معنوي مهريه براي زن بیش از  عالیرتي. 

مطهری؛ مرتضی، نظام حقوق زن در ) ارزش مادي آن است.

توان مهريه را بعنوان  گذشته از اينها مي (331ص اسالم،

يک پشتوانه اجتماعي براي زن حمسوب کرد زيرا در صورت 

شود زيرا  جدايي زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشرتي مي

در اجتماع نفوذ و  معمواًلمرد طبق استعداد خاص بدني 

تسلط بیشرتي دارد و مهچنني مردان براي انتخاب مهسر جمدد 

امکانات بیشرتي دارند ويل زنان بیوه با از دست رفنت 

سرمايه جواني و زيبايي امکاناتشان براي انتخاب مهسر 

جربان خسارت براي زن  عنوان بهجديد کمرت است مهريه چیزي 

 .اي براي تأمني زندگي آينده اوست و وسیله

 ؟و اجورهن چه نسبتی با مهریه دارد صدقاتهن .9-4-9-0

که  سوره نساء فضاي حبث در ازدواج دائم است 4در آيه  

و راسيت  که به صداقت برده نام صداق عنوان بهاز مهريه 

حیث حمتوي بار  و ازدر بیمان ازدواج اشاره ضمين دارد 

معنوي بیشرتي نسبت به کلمه اجورهن دارد کلمه اجورهن 

سوره نساء آمده تنها به اجر مايل ازدواج  34که در آيه 

بدون شک  اشاره دارد که فضاي حبث در ازدواج موقت است.

، نکاح موقت )متعه( يادشدهدر آيه « استمتاع»مراد از 

شیعه و سين ـ ها ـ اعم از  مهه مسلمان اتفاق بهاست و 

علیه و آله شايع بوده  نکاح موقت در عصر پیامرب صلي اهلل

است. مفسران از صحابه و تابعني )مانند: ابن عباس، ابن 

مسعود، ابي بن کعب، قتاده، جماهد، ابن جبري( و نیز در 

، مجلگي در مورد داللت آيه بر ازدواج موقت یتب اهلمذهب 

هل سنت، نکاح متعه دارند. البته برخي از ا نظر اتفاق

دانند که نسخ شده است؛ ويل ديدگاه فقه  را از احکامي مي

شیعه مهان است که گفته شد.اما کلمه مهريه در فارسي 

 .شود یمشامل هر دو مورد 

 قراردادهای خصوصی: 3-5

 تعریف: 9-1-5

است که بر مبنای رابطه  یا ژهيونکاح " سازمان حقوقی " 

قواعد  طبق براست.  جادشدهياجنسی و عاطفی زن و مرد 
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حاکم در اين سازمان، اشخاص در انتخاب مهسر آزادی کامل 

دارند و عقد نکاح نیز مانند ساير قراردادها، وابسته 

و رضای طرفین آن است ولی، آثار اين عقد از طرف  قصد به

و حقوق جايی برای حاکمیت اراده  شود میقوانین معین 

موردی را يافت که  توان می. بندرت گذارد یمنآنان باقی 

 طبق برزن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را 

قرارداد دگرگون سازند يا حکمی از قانون را تغییر 

جهت، در اين زمینه اصل حمدود بودن اراده  نیمه بهدهند. 

طرفین به قوانین يا امری بودن قوانین است و مهین نکته 

ناصر کاتوزيان، ) .دساز مینکاح را از ساير معامالت جدا 

، اموال و مالکیت و کلیات قراردادها، 2حقوق مدنی، ج

 .(331مشاره 

آمدن نتیجه قرارداد تبعی)مانند  به دستيا منظور 

وکالت( ضمن نکاح باشد، اين قرارداد را " شرط" 

شد : مانند اينکه شرط شود که زن دوشیزه بانامند می

کند)اجنام کار( يا زن ه را)وصف( يا شوهر امالک زن را اد

ناصر )وکیل شوهر در فروش خانه او يا طالق دادن خود باشد

 .(973ات قراردادها، شماره ، اموال و مالکیت و کلی5کاتوزیان، حقوق مدنی، ج

 گفتار نخست: شروط ناظر به احکام نکاح 9-1-8

ممکن است  کنند میشروطی که طرفین نسبت به احکام نکاح 

 ناظر به يک از اين امور باشد:

              ب( آثار نکاح           الف( انعقاد نکاح

 د( مهر              ج( احنالل نکاح

 شروط مربوط به انعقاد نکاح: . 9-1-8-5

با اينکه حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد و تصمیم 

نتايج اصل  نيتر یهيبدگرفنت درباره شرکت در آن از 

آزادی قراردادهاست، شرايط انعقاد و درستی عقد را 

که در  دهد یاجازه من اصواًلو به طرفین  کند میقانون معین 

تصمیم بگیرند. قواعد  خواهند یماين زمینه چنانکه 

مربوط به شرايط اساسی قراردادها بیشرت به منظور حفظ 

در برابر طرفین عقد و محايت از نظم عمومی  ی ارادهسالمت 

به مهین دلیل هم امری  و ؛شود میقراردادهای خصوصی وضع 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



145 
 

است. اين اصل، در عقد نکاح که جنبه اجتماعی آن نقش 

موردی  توان میو بندرت  شود میبسزا دارد بیشرت تقويت 

يافت که طرفین بتوانند نظم عمومی عقد نکاح را برهم 

 بزنند.

توجه به احکامی که درباره عقد آمده است معنی آنچه 

 :سازد می تر روشنيادآور شده است را 

ساير قراردادها ممکن است معلق باشد؛ يعنی توافق طرفین 

نکاح  گذار قانونمنوط به وقوع حادثه خارجی شود. ولی، 

معلق را اجازه نداده است، زيرا تشکیل خانواده را 

و با ترديد درباره آن تصمیم گذاشت  پادرهوا توان یمن

گرفت. زن و شوهر بايد در اين راه جازم باشند و دودل 

جهت اگر در عقد پیوند زناشويی  نیمه بهباقی منانند. 

معلق بر امری شود نکاح باطل است.شرطی را که بدين 

 .نامند میگونه اثر عقد را معلق سازد شرط " تعلیق " 

در ساير قراردادها، هرگاه وجود صفتی در طرف عقد در 

روابط بین آنان علت عمده عقد باشد. اشتباه در اين 

.چنانکه اگر کسی اموال خود را شود میوصف سبب بطالن عقد 

آنکه ديگری فرزند و مهسر اوست به او ببخشد و  گمان به

سپس نادرستی اين پندار معلوم شود هبه باطل است. ولی 

و  شود منیاح اشتباه در هیچ صفتی باعث بطالن عقد در نک

بوده است حق فسخ ايجاد  اشتباهفقط برای کسی که در 

 .(به بعد قانون مدنی 2232مواد .)کند می

موضوع  تواند میاجنام يا خودداری از اجنام ساير معامالت  

تعهد قرار گیرد و حتی شخص اختیار دارد حقی را که 

موقت يا در رابطه خاص، از خود  طور بهدارد،  باره دراين

 تواند میبرای مثال مالک  (ق.م ۹1۹مفاد ماده )سلب کند.

ملتزم شود خانه خود را بفروشد يا متعهد شود که آن را 

اجاره ندهد يا منتقل نسازد. يا حق انتقال آن را در 

ناصر جزئی( از خود سلب کند ) طور بهعین )مدت م

 (بعد به 21اره، مش2د معین کاتوزيان، حقوق مدنی، عقو

 ديموردترد ها آن آور الزامقراردادها و شرايط  گونه نيا

 است:

از  يک هیچدر مورد التزام به زناشويی، پیمان نامزدی 

 2321ماده کند. )نامزدها را ناگزير به انعقاد نکاح منی
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به استناد قراردادهای  توان یرا من کس چیه(. پس، ق.م

 ؛گذشته وادار به مهسری کرد. عکس اين فرض نیز صحیح است

 توان یيعنی نکاح را که مهه شرايط قانونی را داراست. من

به استناد قراردادهای گذشته يکی از مهسران باطل 

 سان آندانست.حق نکاح کردن از حقوق مربوط به شخصیت 

. هرچند حمدود به شود منیاست و با هیچ قراردادی ساقط 

بنابراين اگر کسی در  ؛زمان يا رابطه خاصی باشد

قراردادی حق نکاح با زنی را از خود سلب کند و در مهین 

 نداردمدت زن را به مهسری بگیرد، هیچ دادگاهی حق 

( لیکن در ق.م ۹11ماده زن و شوهر نداند. ) آندورا

 مواردی آثاری که بر التزام شخص به خودداری از نکاح

چنین قراردادهايی که  .اصواًل، بايد گفت شود میبار 

عمومی و اخالق حسنه منافات ندارد، از حیث جربان  بانظم

خسارت ناشی از اجنام عدم تعهد و پرداخنت وجه التزام 

تعهد کند که کار مباحی  تواند میزيرا، هرکس  ؛نافذ است

اجنام ندهد. تنفیذ چنین قراردادی به معنای جتاوز از 

 چراکهقوانین امری و تبديل نظم اخالقی موجود نیست. 

و اثر آن حمدود به روابط بین  سازد میهیچ حاللی را حرام 

بنابراين، اگر کسی تعهد کند در  ؛طرفین قرارداد است

التزامی بپردازد. يا  هصورت نکاح با دخرت خاص وج

کار ازدواج کارمندی متعهد شود که تا پايان پیمان

است و متخلف بايد خسارت ناشی  آور الزامنکند، قرارداد 

از عهدشکنی را بدهد و جتاوز از مفاد قرادادکارفرما را 

در حقوق آمريکا اگر }سازد میاز تعهد استخدام معاف 

زدواج نکردن او استخدام زنی برای مدت معین مشروط به ا

باشد شرط نافذ است و هرگاه ازدواج کند کارفرما از 

الف،  1قراردادها، ج  corbin. )کوربن شود میتعهد خو بری 

است که شرط صحیح درباره منع  شده گفته( ولی 123ص 

رداد اثر داشته باشد، ازدواج بدون اينکه در اصل قرا

 (.322مهان کتاب، ص نافذ نیست )

، هرگاه الزام به خودداری از نکاح و پرداخنت نيباوجودا

نامشروع و  یها هدفوجه التزام سنگین مقرون به 

باشد، چنانکه خبواهد زنی را برای اجنام مقاصد  یراخالقیغ

بدون  نفر دونامشروع در استخدام بگیرند يا از ازدواج 
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به استناد  تواند میکنند، دادگاه  یریجلوگعلت مشروع 

قانون مدنی قرارداد را باطل بداند. اخالقی  ۹11ماده 

از اموری است که بايد در هر  يیها مانیپبودن چنین 

دادرس بازرسی شود و برای آن قاعده  ی لهیوس بهمورد خاص 

 آورد. به دست توان یمن

 شروط مربوط به آثار نکاح . 9-1-8-8

ره نقش توافق تفاوت عمده نکاح با ساير قراردادها دربا

طرفین نسبت به تعیین آثار عقد است.بر اصل آزادی 

آن معین  نیطرفآثار عقد را  طورمعمول بهقراردادها، 

خواسته خود  آيد میو التزامی که در عقد بوجود  کنند می

آنان است.در تعیین اين خواسته، در مرحله خنست به مفاد 

 شود میبکار رفته است توجه که در آن  يیها عبارتعقد و 

لوازم عرفی و  یپ درو در مرحله دوم، سکوت آنان 

توافق ضمنی درباره اجرای مهان  منزله بهقانونی عقد 

.بدون ترديد، در حقوق کنونی که رود میاحکام بشمار 

 بازکردهدولت در مهه مظاهر زندگی اجتماعی جای پايی 

را  گوناگونحفظ نظم عمومی، متام روابط  عنوان بهاست و 

پیشین  های سدهدارد، اين قاعده نیز به وسعت  نظرزير 

از حاکمیت اراده  توان می بازهممنانده است، ولی  جای به

اصلی استثناهای فراوان  عنوان به کم دستبر آثار عقد، 

، 2ناصر کاتوزيان، حقوق مدنی، جيافته است، سخن گفت.)

( اما .331و کلیات قراردادها، مشاره  اموال و مالکیت

نو در اخالق و  یگذار قانوندر نکاح، اين اصل از آغاز 

وارونه بوده است.زن و شوهر در ايجاد رابطه  حقوق

زناشويی آزادی کامل دارند، لیکن ناگزيرند تا آثار 

عقد را، چنانکه حقوق معین کرده است، بپذيرند و به 

استادان پیمان زناشويی را  از یا پارهمهین دلیل است که 

ربپروبوالنژه، ج )اند دهینام"سازمان حقوقی نکاح"  حق به

درباره آثار  کم دست.(و اين اصطالح را 2221، مشاره 2

 نکاح بايد پذيرفت.

ند در نکاح شرط کنند که توان یبنابراين، زن و شوهر من

رياست خانواده با شوهر نباشد، يا شوهر نتواند با 

مشاغل منافی مصاحل خانوادگی زن خمالفت کند، يا زن و 

شوهر از سکونت مشرتک باهم و حسن معاشرت و معاضدت معاف 
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باشند، يا زن الزامی به متکین از مرد نداشته باشد، يا 

و نفقه ندهد و مادر شوهر بتواند خانواده را ترک گويد 

مانند  و ؛...... بازداردرا از حضانت فرزندان خود 

 .ها نيا

را نبايد در زمره آثار الزامی نکاح  مسکنحق تعیین 

آمده است که "زن بايد در  2224آورد.زيرا در ماده 

سکنی منايد، مگر اينکه  کند می نییتعمنزلی که شوهر 

باشد".بدين ترتیب، تعیین  شده دادهاختیار منزل به زن 

حمل سکنی، اگر در حدودی باشد که مصاحل خانوادگی و 

حیثیت طرفین را به خطر بیندازد، از امور مربوط به 

نظم عمومی نیست و تابع قرارداد خصوصی بین مرد و زن و 

شوهر است.پس، ممکن است در نکاح شرط شود که شوهر بايد 

يا به هر جا که زن حمل سکنی را در شهر معین قرار دهد 

 (.211، ص 4دکرت سید حسن امامی، ج میل دارد برود.) 

منتها بايد افزود که تعیین حمل سکونت را با الزام به 

سکونت مشرتک نبايد اشتباه کرد.زيرا، حکم مربوط به 

سکونت مشرتک از قواعد مربوط به نظم عمومی است و مهسری 

از پذيرفنت  تواند منیکه حق تعیین اين مسکن را دارد 

کند يا مهسری که حق تعیین اين حمل را  خودداریديگری 

که ديگری تعیین کرده است نرود  یا خانهندارد به 

 ق.م.(. 2221تا  22۹4)مفهوم ماده 

از استادان داشنت رابطه جنسی را نیز از اين  یا پاره

دکرت سید حسین .) دکرت امامی، مهان کتاب، اند مشردهقبیل 

 تأيید( در .4۹درس حقوق خانواده، مشاره  یکپ یپل يیصفا

است که نزديکی بین زن و شوهر از  شده گفتهاين نظريه 

خبواهند  هرگونه بهند توان میحقوق مربوط به آنان است و 

که نفوذ اين  رسد یم به نظرتوافق کنند.ولی  باره دراين

شرط با تکالیفی که قانون برای مهسران مقرر کرده است 

 2223از ماده  2و بند  2230و  2232منافات دارد )ماده 

 ق.م.(.

رعايت متايل جنسی مهسر از اموری است که اخالق و عرف الزم 

 گونه نياباالتر از آن است که در  سان آنو مقام  مشرد یم

ور ساخت.حقوق نیز چنین حکم امور عاطفی بتوان او را جمب

، زيرا در هنر دادگسرتی مسلم است که شیوه اداره کند یمن
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هر رابطه بايد متناسب با طبیعت آن باشد.اما نکاح نیز 

 به ها یخودخواهکه بايد از دسرتس  دارد یلوازمآثار و 

و لوازم  آثاربه اين  پذيرد میماند و هر کس آن را  دور

 پای بند شود.

مجع بین مصلحت مربوط به آزادی جنسی و مصلحت ناظر به 

فراهم آمده  یا ژهيو یاجراهاحفظ لوازم نکاح با ضمانت 

است که نافذ شناخنت شرط به معنی زدودن مهه 

قانونی با استواری خانواده و محايت  یها نیتضم.هاست آن

ساخنت  اثر یبارتباط نزديک دارد و  ها سان آنحقوق از 

نیست.بنابراين، هیچ  سازگاربا روح قوانین کنونی  ها آن

زن و مردی حق ندارد، به استناد شروطی که در نکاح 

 اعتنا یبمشروع مهسر خود  یها خواستهآمده است، به 

مباند.حاکمیت قرارداد را اخالق عمومی مانع مشروع 

.حقوق نیز برای زن و شوهر اين اختیار را داند یمن

قانون مباح شناخته است در روابط  که آنچه را شناسد یمن

را ندارد  نفقهحق گرفنت  ناشزهخود حرام سازند.پس، زن 

طالق يا  درخواست تواند منیق.م.( و دادگاه  2230)ماده 

از  2گرفنت مهسر دوم از طرف شوهر او را نپذيرد )بند 

 يیاعتنا یبقانون محايت خانواده(.مهچنین،  21و  0مواد 

سوء  عنوان بهکه  دهد میو حق شوهر به زن نیز به ا

معاشرت يا عدم ايفای وظايف زناشويی از دادگاه طالق 

ضمن عقد اين آثار قانونی  شرط بهخبواهد و استناد شوهر 

قانون محايت  0از ماده  4و  3بند ) برد یمنرا از بین 

 (.خانواده

شروط در مورد امتناع زن از  گونه نيادر فقه، نفوذ 

است.در آن نظام، اعتقاد به اعتبار  شده مطرحمتکین خاص 

در روابط زن و شوهر  یا زنندهشرط عدم نزديکی دشواری 

ست زن ديگر بگیرد و توان ی.زيرا شوهر منکرد یايجاد من

شهید ثانی، هرگاه خبواهد مهسر ناخوشايند را طالق دهد.) 

جنفی، جواهر  حممدحسن_شیخ 113و  14۹، ص 2مسالک، ج

( ولی، در نظام کنونی که الکالم، جلد نکاح، احکام مهر

، به توان میشوهر از اين اختیار حمروم گشته است، آيا 

استناد شرطی که نزديکی بین زن و شوهر را منع کرده 

ست، او را از حق درخواست طالق و گرفنت زن ديگر حمروم 
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خودداری ساخت و استدالل کرد که امتناع زن از نزديکی 

زيرا، مشروع شناخنت شرط عدم ؟)شود منیاز متکین حمسوب 

نزديکی به معنی اين است که آثار عدم متکین بر امتناع 

 (نشود. باز زن

 شرط خالف مقتضای عقد نکاح 9-1-9

گفت: "موضوع اساسی است  توان میدر تعريف مقتضای عقد 

و بدون آن ماهیت خود  شود میکه عقد به خاطر آن واقع 

ناصر کاتوزيان، مهان کتاب، مشاره ".) دهد میرا از دست 

( بنابراين، شرطی با مقتضای عقد خمالف است که ذات .20۹

و رعايت مفاد شرط ماهیت عقد را  و اثر آن را نفی کند

"خالف  را یشرطمناسبت نیز چنین  نیمه بهدگرگون سازد.

.برای مثال، اگر در بیع شرط اند گفتهمقتضای ذات عقد" 

، ديگر ديایدرنشود که مورد معامله به ملکیت خريدار 

"بیع"  شود منیعقدی را که باعث ايجاد مالکیت  توان یمن

که  دهد مینامید.پس آوردن چنین شرطی در بیع نشان 

 و باعث بطالن آن است. اند کردهن دوفروشيخرطرفین اراده 

است، زيرا غرض و  آساناز عقود  یا پارهتعیین مقتضای 

متییز داد.چنانکه  توان می یروشن بهاثر اصلی عقد را 

انتقال بیع اثر اصلی عقد بیع و انتقال منافع مورد 

اجاره اثر اصلی عقد اجاره است و هر شرط که اين آثار 

ذات عقد منافات دارد.ولی در  یمقتضا بهرا نفی کند 

ممکن است  یدشوار به، نکاح ازمجلهپاره ديگر از عقود، 

اثری را که وابسته به ذات و ماهیت عقد است تشخیص 

 داد.

 رندیگ یمتصمیم  سان آناست که در نکاح دو  ازآجنادشواری 

که باهم زندگی مشرتک داشته باشند.اين زندگی مظاهر و 

خود کمال امهیت  نوبه به هرکداملوازم گوناگونی دارد که 

کدام اثر عقد جنبه اساسی را دارا است.متییز اينکه 

دارد و به ماهیت عقد وابسته است و کدام فرعی است به 

 بررسی و تالش فراوان نیاز دارد.

اين است که التزام به دادن  رسد میآنچه به نظر مسلم 

مهر را بايد از ماهیت نکاح دايم جدا کرد.قانون مدنی 

 دده یشرط عدم مهر را موجب بطالن نکاح قرار من صراحت به

توهم،  هرگونهق.م.(. مهچنین، برای رفع  2301)ماده 
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: "اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم ديافزا یم

مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و  هيتأد

 ق.م.(. 2302مهر صحیح ولی شرط باطل است" )ماده 

ادعا کرد که،  توان یدادن نفقه نیز مانند مهر است و من

اگر در عقد نکاح شرط شود که مرد به زن نفقه ندهد، از 

که آنچه طرفین  آيد برمیمجع بین شرط و عقد چنین 

در نظر عرف يا قانون نکاح نیست: عقد  اند خواسته

، ولی چون شرط با قانون امری شود میواقع  درستی به

 خمالفت دارد باطل است.

اصلی پیوند  یها هدفکه  نکاح غیرمالیولی، درباره آثار 

زناشويی است، داوری دشوار است و بايد ديد کدام اثر 

 با ماهیت عقد ارتباط ناگسستنی دارد؟

 غیرمالیدر اين زمینه نیز، اگر طرفین برخالف مهه آثار 

شرط کنند، بدين گونه که مرد سرپرست خانواده نباشد و 

زن و مرد در خانه مشرتک بسر نربند و باهم رابطه جنسی 

نداشته باشند، هیچ ترديدی در بطالن عقد وجود 

در زبان عرف و  اند خواستهندارد.زيرا، آنچه طرفین 

 قانون زناشويی نیست.

ست شوهر نیز که شرط خالف آثار ناشی از ريا باره دراين

مشرتک يا حسن معاشرت وفاداری  سکونتبر خانواده يا 

و فقط شرط  برد یمنمفهوم عرفی نکاح را از بین  يیتنها به

باطل است ترديد نبايد کرد.لیکن، درباره رابطه جنسی 

.زيرا، هدف اصلی نکاح شود منیبین زن و شوهر چنین داوری 

 واهدخ می لهیوس نيبد گذار قانونتشکیل خانواده است.

چارچوبی برای روابط جنسی زن و مرد فراهم کند و عشق و 

و کانونی برای رشد جسمی و  زدیدرآمهوس را با وظیفه 

عاطفی فرزندان ناشی از اين رابطه بوجود آورد.پس، اگر 

احتادی تشکیل دهند که در آن رابطه جنسی حتريم  مرد وزن 

با سازمان حقوقی و عرفی نکاح  آنانشده باشد، رابطه 

 شباهت ندارد.

شیخ است.) شده شناختهدر فقه نیز چنین شرطی مبطل نکاح 

میرزا نائینی و شیخ موسی  ؛302مرتضی انصاری، مکاسب، ص

عبداهلل مامقانی، هنايه ؛ 223، ص3خونساری، منیه الطالب، ج

آيا شرط عدم نزديکی  که اينمنتها، در  (.210املقال، ص
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يا نامشروع است يا نفوذ  سازد مید را باطل نیز عق

حقوقی دارد اختالف شده است مشهور بین فقها، به استناد 

عالوه بر آمده، نفوذ شرط است.} باره دراينرواياتی که 

گفته شد، رجوع شود به  نيازا شیپمسالک و جواهر که 

منیة الطالب، مهان جلد و صفحه_ شرايع، کتاب نکاح، در 

 {احکام مهر.

ولی مجعی از بزرگان فقها نیز آن را خمالف مقتضای عقد 

و  20، ص 3.) عالمه حلی، قواعد، ج اند دانستهدائم 

( سید علی 113، ص 2)مسالک، ج  از خمتلف شده نقلمهچنین 

، کتاب نکاح، در احکام مهر )که 3طباطبايی رياض، ج 

است(.(در  شده دادهکثیری از فقها نسبت  ۀاين قول به عد

است که، چون هدف اصلی نکاح  شده گفتهاين نظر  تأيید

دايم توالد و تناسل است، شرط عدم نزديکی با ذات عقد 

منافات دارد.در حقوق مدنی نیز بايد اين نظر را 

اين شرط با قوانین امری مربوط  تنها نهپذيرفت.زيرا، 

به روابط زن و شوهر منافات دارد، با مفهوم عرفی 

، عرف زن و مردی ديگر بیان بهزناشويی نیز تعارض دارد.

د را بدون مانع مشروع نیز ممنوع وین خبکه نزديکی 

 .شناسد یمنزن و شوهر  اند ساخته

ممکن است ايراد شود که، اگر امکان نزديکی بین زن و 

-و پیر رمردیپهر مقتضای نکاح باشد، بايد نکاح بین شو

زنی که توجه به رابطه جنسی بین خود ندارند باطل 

پاسخ  توان می یآسان بهباشد.ولی، به اين ايراد 

از  توان یداد.زيرا، مباح شدن نزديکی اثری است که من

عقد جدا کرد و در اين مثال نیز نزديکی حتريم نشده است 

انی زن و شوهر با لزوم يکی و ناتوو عدم امکان نزد

اين، هرگاه در مواردی  باوجودمنافات ندارد.}مباح شدن 

اخالق و قانون  حکم بهکه امتناع زن از نزديکی با مرد 

شرط ضمن عقد نکاح آيد، در نفوذ ان  صورت بهمشروع است 

نبايد ترديد کرد.زيرا، در چنین موردی مفاد شرط 

عقد خلل  یمقتضا بهحکم قانون است و  تأکید درواقع

برای مثال: اگر زن بیماری هنگام نکاح شرط  رساند یمن

عدم نزديکی با شوهر کند، در نفوذ شرط و درستی عقد 

 {ترديد نیست.
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 شروط مربوط به انحالل نکاح . 9-1-9-5

از امور مربوط به نظم عمومی  گمان یباحنالل نکاح 

است.بنابراين قواعدی که در قوانین نسبت به احنالل نکاح 

در زمره قوانین امری است.اين قواعد را بايد  آمده

 تفسیر حمدود کرد.

بر  یا تازهموجب  توان یقیاس و استحسان من وسیله بهيعنی، 

موارد احنالل افزود.زن و شوهر نیز حق ندارند به تراضی 

( يا جواهر، جلد نکاح، کتاب نکاح.را اقاله کنند)عقد 

کنند  ینیب شیپشرط موردی را برای احنالل نکاح  درنتیجه

در نکاح  توان یکه در قوانین نیامده است.برای مثال، من

دايم شرط کرد که طالق به اراده مرد يا زن اجنام گیرد و 

نیازی به رجوع به دادگاه و گرفنت "گواهی عدم امکان 

سازش" نباشد.مهچنین "اگر در عقد نکاح شرط شود که در 

مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد  هيتأدصورت عدم 

 نیمه بهق.م.(  2302بود......شرط باطل است" )ماده 

قیاس شرط انفساخ نکاح با داشنت حق فسخ برای زن نفوذ 

حقوقی دارد.ولی گروهی از فقیهان عقد خیاری را نیز 

 .اند دانستهباطل 

استدالل گروه اخیر اين است که جمموع عقد و شرط مقصود 

شرط را باطل و عقد را نگاه  توان یطرفین بوده است و من

، نکاح جنبه عبادی دارد و شرط خیار آن اضافه بهداشت.

و با مقتضای آن  سازد یمرا از وضع معنوی خود خارج 

 (112، ص 2شهید ثانی، مسالک االفهام، ج خمالف است)

کاسنت از موارد احنالل نکاح نیز به استناد قرارداد 

خصوصی طرفین ممکن نیست.زيرا، چنانکه اشاره شد، در 

زدن پیمان زناشويی جامعه  استوار ماندن يا امکان برهم

نیز نظر دارد و نبايد آن را در مشار روابط خصوصی بین 

در نکاح شرط کرد که زن در  توان یزن و شوهر آورد.پس، من

رت حق درخواست طالق ندارد يا ازدواج درباره هیچ صو

 .دهد یشوهر و ترک انفاق از طرف او چنین حقی به زن من

ت که حاکمیت اراده در اين، نبايد چنین پنداش باوجود

احنالل نکاح هیچ اثری ندارد.گذشته از موردی که طرفین 

قانون  0از ماده  2)بند  کنند میطالق  درخواستبا توافق 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



154 
 

محايت خانواده( و خارج از مبحث شرط است، در دو مورد 

 است: مؤثرنکاح  فسخشرط ضمن عقد در 

درباره فسخ نکاح، امکان برهم زدن عقد به منظور جربان 

ضرر از کسی است که چنین پیمانی را نفهمیده امضاء 

کرده است.ارتباط قواعد حاکم بر فسخ نکاح با محايت 

است.چنانکه،  ريانکارناپذو آزادی اراده او  دهيد انيز

 دهيد انيزدانسنت بیماری مهسر در زمان عقد اين حق را از 

د از اين حق استفاده توان می.پس از عقد نیز او ردگی می

 2222نکند يا ان را ساقط کند )مستفاد از ماده 

ق.م.(.بنابراين، چرا بايد در امکان اسقاط آن پیش از 

، خیار درواقعشرط ضمن آن ترديد کرد؟ لهیوس بهعقد يا 

است، از حیث  شده ینیب شیپفسخی که برای زن و شوهر 

خیار فسخ در ساير معامالت شباهت احکام و آثار، با 

که در معامالت "سقوط متام يا  گونه مهانکامل دارد.پس، 

 440در ضمن عقد منود" )ماده  توان میبعضی از خسارات را 

حمرتم است  آنانق.م.(، در نکاح نیز قرارداد خصوصی بین 

 23 و شرط سقوط حق فسخ را بايد نافذ مشرد )ماده

اين نظر رجوع شود به، دکرت حسن  تأيیددر ق.م.(.}

منطق حقوقی  ازنظراين،  باوجود_ 414، ص 4امامی، ج 

که از مفاد مواد قانون  حل راهاز نکوهش اين  توان یمن

، چشم پوشید.پای بند شناخنت شخص به مهسری آيد برمیمدنی 

در قانون را دارا  شده ینیب شیپکسشی که يکی از عیوب 

حمکوم ساخنت او به کیفری است که جز  یمعن بهاست، 

 ۀحاکمیت اراده دلیلی برای آن وجود ندارد.نکاح در زمر

ساير معامالت نیست.در اين عقد، حقوق و عواطف انسانی 

و مهچنانکه آثار نکاح و طالق را قانون اداره  مطرح است

زندگی  یدادوستدها، فسخ نکاح نیز بايد دور از کند می

انسانی را به استناد  توان یمثال، مناجتماعی باشد.برای 

است حمکوم ساخت که تا پايان عمر مهسر  خودخواسته که اين

ديوانه يا بیماری باشد که بايد از آن احراز 

کرد.احرتام به حاکمیت اراده و قرارداد نیز ظلم را 

 ۀ، يا در صورت لزوم رویگذار قانونو با  کند یتوجیه من

جربان سازد.خوشبختانه  ای گونه بهقضايی است که آن را 

قانون محايت خانواده  0توسعه دادن موارد طالق در ماده 
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 22و  1، بندهای ژهيو بهاين امکان را بوجود آورده است.

 موارد طالق آورد.{ ۀد خبش مهمی از عیوب را در زمرتوان می

 نیطرفاز  یکيدرقانون مدنی: "هرگاه  2230ماده  موجب به

صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرفین 

فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل فسخ خواهد 

 بود..."

در قانون ندارد و  یا ژهيوتعیین اين اوصاف حمدوديت 

، برای خواهد مید زمینه را چنانکه توان میاراده طرفین 

 فراهم آورد. 2230اجرای حکم ماده 

 به مهر:شروط مربوط  .9-1-9-8

آنچه  برخالفدرباره مهر اراده طرفین حکومت بیشرتی دارد.

، در حقوق اسالم و ايران، مهر در پندارند یمبیگانگان 

نکاح دايم نقش مؤثرتری ندارد.قرارداد مالی است که 

امر فرعی و تبعی با نکاح ارتباط دارد و آثار  عنوان به

از شروط  یا چارهجهت  نیمه بهطرفین است. ۀآن تابع خواست

 که در نکاح ناروا و باطل در مهر نفوذ حقوقی دارد.

برای  توان میبرای مثال، شرط خیار در مهر مؤثر است و 

مدت معین اختیار فسخ  زن و شوهر يا شخص ثالث در

 231۹جع به مهر را شرط کرد.چنانکه در ماده قرارداد را

قانون مدنی آمده است که "...در نکاح دايم شرط خیار 

مدت آن معین  که اينت به صداق جايز است، مشروط بر نسب

 ن است که اصاًل مهر ذکر نشده باشد."مثل آ فسخ ازو بعد 

که، هرگاه توافق  آيد برمیچنین  231۹از مفاد ماده 

درباره مهر به استناد شرط فسخ منحل شود، نکاح در حکم 

.پس زن پس از نزديکی حق شده واقعوردی است که بدون مهر 

، ص 2شهید ثانی، مسالک، ج )کند میگرفنت مهر را پیدا 

 (.جنفی، جواهر، مهان کتاب حممدحسنشیخ  ؛113

با آنچه در مورد بطالن مهراملسمی در قانون  حل راهاين 

 که یدرصورت.زيرا، کند میمدنی آمده است تعارض پیدا 

رفنت توافق  قرارداد راجع به مهر فسخ شود، از بین

ن است.در بطالن مهر، نويسندگان حداکثر مانند بطالن آ

و زن را  اند کردهمشهور در فقه پیروی ن ازنظرقانونی 

 گريدو گاه  مهراملثلگاه بدون شرط نزديکی مستحق 

)ماده  اند دانستهطلبکار مثل يا قیمت مهر موضوع توافق 
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رت ادعا کرد که در صو توان میق.م.(.پس، چگونه  2233

بطالن مهر، زن پیش از نزديکی استحقاق گرفنت مهر را 

دارد.ولی، در مورد فسخ مهر، حق او منوط به وقوع 

 نزديکی است؟

در توجیه اين تفاوت ممکن است گفته شود: در موردی که 

باطل است چون مفاد توافق طرفین  یلیدل بهاملسمی مهر

 گذار قانوناين بوده است که نکاح بدون مهر اجنام نشود.

با اين تبانی، هرچند که در مورد مهر معین نتواند 

نفوذ حقوقی پیدا کند، احرتام گذارده و نکاح را در حکم 

 درجايی.ولی، شده واقعموردی نیاورده است که بدون مهر 

، در قصد اند کردهبرای احنالل مهر شرط خیار  نیطرفکه 

که در  زن( اين فرض نیامده است ژهيو بهمشرتک آنان )

 صورت استفاده از خیار، نکاح بدون مهر باقی مباند.

 به نظرلیکن، بايد انصاف داد که اين توجیه نیز منطقی 

توافق درباره  یمعن بهفسخ مهر  ینیب شیپ.زيرا رسد یمن

که  اند خواستهمسلم، طرفین  طور بهنکاح بدون مهر نیست.

 اند نبودهاملسمی در عقد معین شود و در آنچه جازم مهر

موضوع اين مهر است.شرط خیار نیز برای اين است که 

 عنوان بهن را مال را خیار بتواند متلیک آصاحب 

مهراملسمی برهم زند و جبای آن مالی را که استحقاق دارد 

بگیرد.پس، در مورد فسخ نیز، مانند بطالن مهر، طرفین 

موضوع  ۀکه نکاح با مهر باشد و توافق دربار اند خواسته

 ل شده است.معین منح

 ۀبرای مجع دو حکم، بايد گفت، مقصود از خبش اخیر ماد

، به استناد توان یاين است که هیچ مالی را من 231۹

و ناچار بايد  قراردادتوافق طرفین، مبنای تعیین مهر 

.منتها، چنانکه در کرد  میرا جانشین مهراملس مهراملثل

منوط  آمده است، استحقاق گرفنت اين مهراملثل 2233ماده 

 به وقوع نزديکی است.

 شرط صفت در مهر:. 9-1-9-9

هرگاه وصف معینی در مهر شرط شده باشد و بعد از عقد 

معلوم شود که آن وصف در مهر نبوده است، کسی که شرط 

مهر را فسخ  ۀبه سود او شده است حق دارد توافق دربار
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ق.م.(.برای مثال، فرض کنیم گلوبند  321کند )ماده 

مهر از  عنوان بهعیار است  20 کند میطاليی که مرد ادعا 

.زن اين مهريه را، به اين شرط شود مییشنهاد طرف او پ

.ولی، بعد از عقد پذيرد میعیار باشد،  20که طالی آن 

عیار است و زن، به استناد خیار  24معلوم شود که طال 

و گلوبند را پس  کند میختلف از شرط صفت، مهر را فسخ 

.اکنون بايد ديد زن استحقاق گرفنت چه مالی را دهد می

 مهر دارد؟مهراملثل يا قیمت يا مثل گلوبند؟ عنوان به

بدون ترديد مبنای طرفین اين نبوده است که نکاح به 

تفويض و بدون مهر اجنام شود.پس، اگر قضیه را در حکم 

است، اراده  شده واقعموردی پنداريم که نکاح بدون مهر 

.احرتام به اين اراده ميا گرفتهرا نديده  آنانمشرتک 

نکاح زن مستحق مهری بشود و  جمرد به که کند میايجاب 

موضوع توافق بوده است زياد و کم  ازآنچهمیزان آن نیز 

 نباشد.

مفاد قرارداد طرفیت اين بوده است که گلوبندی به وزن 

و ساخت عیار معین موضوع مهر باشد.بنابراين، در فرض 

را  موردنظرمرد اوصاف  شنهادشدهیپما که گلوبند 

 ونداشته است، بايستی بدل آن را جانشین کرد.

 نيتر مناسبگلوبند موصوف مثلی باشد، مثل آن  که یدرصورت

بدل است و هرگاه مثل آن يافته نشود ناچار قیمت 

 2233 ۀگلوبند بدل آن است.به مهین دلیل است که در ماد

عنوان مهر معین شود و يه قانون مدنی، هرگاه مال غیر

تنفیذ نکند، مثل يا قیمت آن مال بدل مهر مالک آن را 

 .شود می موردتوافق

 شروط ناظر به امور خارجی _گفتار دوم 9-1-4

 اقسام این شروط:. 9-1-4-5

در آغاز اين حبث گفته شد که گاه منظور از شروطی که 

دگرگون ساخنت آثار و احکام آن نیست.زن  شود میضمن نکاح 

از التزامان  یا پارهکه  دانند میو شوهر به داليلی الزم 

خود را در برابر يکديگر تابع نکاح قرار دهند.اين 

زندگی زناشويی و سلوک طرفین  ۀامور، گاه مربوط به شیو

است و گاه نیز ناظر به کارهايی است که به زندگی  باهم
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مشرتک آنان ارتباط ندارد، ولی وصف مشرتک هر دو گروه 

مستقیم به انعقاد يا آثار عقد ناظر  طور بهاين است که 

شروط مانندهای فراوان وجود دارد:  گونه نيانیست.برای 

که زن ديگر اختیار نکند، يا  کند میچنانکه مرد تعهد 

که هرگاه تا دو ماه به او نفقه  دهد میبه زن وکالت 

را ترک گويد زن وکیل در طالق دادن  اش خانوادهندهد يا 

که امالک مهسر خود را در  کند یمخود باشد، يا تعهد 

 برابر دستمزد ناچیزی اداره کند....

قواعد عمومی مربوط به نفوذ و ضمانت اجرای اين شروط 

ناصر را بايد در کلیات قراردادها مطالعه کرد.) 

( ولی .بعد به 210، مشاره 2کاتوزيان، حقوق مدنی، ج 

نکاح،  ۀامور، به حلاظ طبیعت ويژ یا پارهاين قواعد در 

که بايد جداگانه بررسی  کند میپیدا  يیها تیخصوص

شود.مهچنین، نفوذ و آثار بعض از شرايط وابسته به 

اجرای احکام مربوط به خانواده است و از اين حلاظ در 

 .گیرد میان قرار  ۀمسائل ويژ ۀزمر

 ضمانت اجرای ختلف از اين شروط:

مربوط به وصف مورد معامله يا اجنام ختلف از شرط، خواه 

باشد،  موردنظر ۀآمدن نتیج به دستکار معین )فعل( يا 

که برای جربان زيان خويش  دهد میسراجنام به مشروط له حق 

و  343و  343و  32۹و  321عقد اصلی را فسخ کند )مواد 

ق.م.(.اين ضمانت اجرا در مورد شرط صفت ئر يکی از  342

قانون مدنی  2230است، چنانکه ماده  شده رفتهيپذزوجین 

از طرفین صفت خاصی شرط  یکيدر: "هرگاه دارد میمقرر 

شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف 

مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود....." 

ادعا کرد که ختلف از  توان میولی آيا به قیاس شرط صفت، 

ر حدود قواعد عمومی و در مهان شرط فعل و نتیجه نیز، د

شرايط، برای کسی که شرط به سود او است حق فسخ 

 ؟آورد می

پاسخ منفی به اين پرسش  حق بهنويسندگان حقوق مدنی 

دکرت  ؛212و  213، ص 4سید حسن امامی، ج دکرت .) اند داده

در .(13و  40خانواده، مشاره  کپی پلی، يیصفاسید حسین 

اين نظر، در شروط مربوط به احنالل نکاح آمد،  تأيید
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 حکم بهبايد گفت "سازمان حقوقی خانواده" را تنها 

از بین برد و حاکمیت  توان میقانونی و در موارد خاص 

 اراده در اين زمینه استثنايی است.

 سابقه تاریخی:_وکالت زن در طالق. 9-1-4-8

قانون مدنی: "طرفین عقد ازدواج  222۹ ۀماد موجب به

ند هر شرطی که خمالف با مقتضای عقد مزبور نباشد توان می

در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايند، 

شرط شود، هرگاه شوهر زن ديگر بگیرد يا در  اينکه مثل

زن  هیعلمدت معینی غائب شود يا ترک انفاق منايد يا 

با  ها آنرفتاری منايد که زندگی  کند و يا سوء سوءقصد

باشد، زن وکیل و وکیل در توکیل  حتمل رقابلیغيکديگر 

باشد که، پس از حتقق اثبات شرط در حمکمه و صدور حکم 

 4مفاد اين ماده در ماده .}2هنايی، خود را مطلقه سازد"

 یا پارهنیز آمده بود که با  2223قانون ازدواج مصوب 

تغییرهای خمتصر، مانند افزودن کلمات "زن ديگر بگیرد" 

در آغاز ماده و تغییر حکم قطعی به "حکم هنايی" در 

 قانون مدنی تکرار شده است.{ 222۹پايان ماده، 

اجرای اين ماده، پیش از تصويب قانون محايت خانواده، 

 2222ماده  موجب بهبا اشکال مهمی روبرو نبود.زيرا 

هر حق داشت هرگاه خبواهد زن خود را طالق قانون مدنی، شو

ست برای اين حق خويش وکیل بگیرد.ولی پس توان میبدهد و 

، اين پرسش 2241از تصويب قانون محايت خانواده مصوب 

نسخ ضمنی شده و ديگر شوهر  2222 ۀمبیان آمد که آيا ماد

اختیار طالق دادن زن را ندارد يا اين حق مهچنان باقی 

 است؟

ارتباط پیدا  222۹از اين حلاظ به ماده  شدهيادپرسش 

قانون محايت خانواده آمده بود  21که در ماده  کند می

 صورت به)موجبات درخواست طالق(  22که: "مقررات ماده 

شرايط ضمن العقد در ورقه عقد ازدواج قید و در اين 

موارد وکالت زن برای اجرای طالق تصريح خواهد شد." پس 

ند که "به کرد میاستدالل  2222خمالفان فسخ ضمنی ماده 

مرد حق طالق دادن زن را دارد و از اين  گذار قانوننظر 
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تا در موارد  بايستی او را مناينده خود سازد بعد به

، بتواند به وکالت از طرف شوهر خود را 22 ۀدر ماد مقرر

طالق دهد.زيرا، چگونه ممکن است کسی که خود حقی ندارد 

 ناصروکالت دهد) یگريد بهبتواند برای اجرای آن 

درس حقوق مدنی سال دوم دانشگاه ملی  کپی پلی، انيکاتوز

 شده فسخرا  2222ماده  که آن (ولی.211ايران، ص 

 ۀند که شوهر تنها در حدود مادکرد می، ادعا پنداشتند یم

اختیار طالق دارد و در مهان موارد به زن وکالت  22

 تا طالق صورت شرعی بیابد. دهد می

 حقوق کنونی: 9-1-1

به اين گفتگوها پايان  2212قانون محايت خانواده 

را در قانون جديد نیاورد:  21داد.زيرا مفاد ماده 

نیازمند به تظاهر احرتام به ديگر خود را  گذار قانون

قواعد شرعی نیز نديد و در موجبات طالق اشاره به قانون 

 مدنی را الزم نشمرد.

مهین قانون، حبث مربوط به حدود اختیار  ۹ولی مفاد ماده 

ديگر مطرح  ای گونه بهشوهر در وکالت دادن به زن را 

قانون  4.بر طبق اين ماده "در مورد ماده سازد می

هرگاه يکی از طرفین عقد خبواهد از وکالت خود ازدواج، 

در طالق استفاده منايد، بايد طبق ماده قبل به دادگاه 

مراجعه کند و دادگاه، در صورت احراز ختلف از شرط، 

 گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد."

که در قانون محايت خانواده شده است،  یا تازهبا اصالحات 

که احنالل "سازمان حقوقی"  ديگر ترديدی وجود ندارد

 ۀشد ینیب شیپدادگاه، در حدود موارد  حکم بهخانواده تنها 

و شوهر حقی خارج از آن ندارد.  در قانون امکان دارد

قانون برای زن و شوهر  0جبات طالق نیز در ماده مو

و  دارد یا دهيفاديگر چه  ۹ ۀاست.پس حکم ماد مقررشده

انون ازدواج چیست؟آيا ق 4آن به ماده  ۀمنظور از اشار

د به زن خود توان میادعا کرد که شوهر مهچنان  توان می

آنان  قراردادوکالت در طالق دهد و نفوذ اين شرط تابع 

 0 ۀاست يا بايد آن را حمدود به موارد مقرر در ماد

 قانون محايت خانواده کرد؟
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طالق را از آن  حق از نويسندگان، با اينکه : یا پاره

، عقیده دارند که اگر شوهر به زن وکالت دانند یشوهر من

دهد که در صورت حتقق شرط خاص خود را طالق دهد، اين 

وکالت نافذ است، هرچند که آن شرط در قانون 

 باشد. نشده ینیب شیپ

اين نظر استدالل شده است که، هرگاه امکان  تأيیددر 

 0 ۀوکالت دادن به زن حمدود به مواردی شود که در ماد

هیچ  ۹است، ديگر ماده  شده ینیب شیپانون محايت خانواده ق

 گذار قانونندارد.پس برای اينکه کار عبث به  یا دهيفا

نسبت داده نشود، ناچار بايد گفت، اين شرط يکی از 

دکرت حسین صفايی، موجبات طالق در حقوق جديد است.) 

 (.2۹4درس "خانواده"، مشاره  کپی پلی

ولی بايد انصاف داد که پیروی از اين نظر با اصول 

که  آورد میحقوقی منافات دارد و نتايج ناگواری به بار 

ترديد  ها آنپیرامون نفوذ شرط وکالت نیز در التزام به 

 خالصه کرد: توان میدارند.داليل اين ادعا را بدين شرح 

نافذ شناخنت شرط وکالت و حمدود کردن حق شوهر اين تناقض 

آن  ۀاعطاکنندمنطقی را به مهراه دارد که حمروم از حق 

.اختیار وکیل ناشی از منايندگی است که گیرد میقرار 

قانون مدنی نیز در  113موکل به او داده است.ماده 

: "وکالت بايد در امری داده کند میاصل اعالم  نیمه انیب

که خود موکل بتواند آن را جبا آورد..." پس چگونه  شود

شوهر را از طالق دادن زن  0 ۀ، در مادگذار قانونممکن است 

 ۹در خارج از موارد قانونی حمروم سازد، ولی در ماده 

د توان می گذار قانوناو چنین حقی را بشناسد؟ ۀبرای منايند

بر مستقل بر موجبات طالق بیفزايد، ولی افزودن  طور به

حقوق وکیلی که موکل او از آن حمروم شده تناقضی است 

 آشکار که در مقام تفسیر قانون بايد از آن پرهیز کرد.

قانون محايت خانواده تنها ناظر به زنی نیست که  ۹ماده 

آنچه  برخالف.کند میبه وکالت از طرف شوهر درخواست طالق 

، اين ماده فقط به فرض رسد میدر ابتدا به نظر 

قانون ازدواج توجه ندارد و  4در ماده  شده ینیب شیپ

که شوهر، به استناد وکالت  شود میموردی را نیز شامل 

.پس اگر خواهد می سازشاز جانب زن، گواهی عدم امکان 
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موارد نافذ بدانیم، بدين  ۀشرط وکالت در طالق را در هم

 ۀمعنی است که قانون محايت خانواده در مورد طالق با هم

قواعد تکمیلی است  ای دستهی که به مهراه دارد، هیاهوي

را  ها آنقرارداد خصوصی  لهیوس بهند توان میکه طرفین 

 سازند. اثر یب

 تنها نهاين نتیجه با مبنای قانون منافات دارد، زيرا 

فراهم  یا لهیوس، کاهد یمنمرد  ۀناجبا و خودسران یها طالقاز 

تا زن نیز، به استناد قرارداد خصوصی خود با  آورد می

 شوهر، از دادگاه طالق خبواهد.

اگر پذيرفته شود که انتخاب شرطی که اجرای وکالت در 

طالق منوط به حتقق آن است در اختیار طرفین قرارداد، 

مطلق نیز جماز  طور بهکه دادن وکالت  کند میمنطق حکم 

باشد.زيرا فرض اين است که، در انتخاب شرط طرفین هیچ 

که  هراندازهند آن را تا توان میحمدوديتی ندارند و 

خبواهند گسرتش دهند و برای مثال اجرای وکالت را موکول 

و تنفر در خود يا گذشنت مدت معین  یلیم یببه احساس 

کالت منطق مشروط با و یها وکالت گونه نياسازند.تفاوت 

را تابع يک حکم  ها آننظری دارد و بايد  ۀتنها جنب

 (.بعد به 212، ص 4استاد حسن امامی، ج قرارداد.)

محايت خانواده و حمدود  ازنظرپذيرفنت اين نتیجه نیز 

قانون نیز  ۹ ۀساخنت طالق دشوار است و با ظاهر ماد

منافات دارد و تبعیض بین اين دو فرض تناقض ديگری است 

 که بايد از آن پرهیز کرد.

است، اگر نفوذ شرط وکالت در طالق  ادعاشدهآنچه  برخالف

قانون محايت  0در ماده  شده ینیب شیپحمدود به موارد 

کاری لغو و بیهوده خنواهد  ۹ ۀشود، انشای ماد خانواده

در آثار هناد حقوقی  ۹بود.زيرا، تغییرهايی که ماده 

 222۹قانون ازدواج ) 4"وکالت در طالق" و مفاد مواد 

وجود آن را آشکار و تثبیت  ۀقانون مدنی( داده است فلسف

آمده است  ۹ ۀ.از مقايسه اين مواد با آنچه در مادکند می

 که: شود میمعلوم 

قانون مدنی، چون شوهر اختیار داشت که  موجب به -الف

ست برای اجرای توان میهرگاه خبواهد زن خود را طالق دهد، 

اين حق وکیل بگیرد و شرايط اعمال وکالت را آزادانه 
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زن و شوهر از حیث حمدود بودن  ۹ ۀمعین کند.ولی، در ماد

جهت، زنی که به  نیمه بهبرابرند  باهم 0 ۀماد حکم به

استناد وکالت خود در طالق مايل به جدايی باشد، "بايد 

( به دادگاه مراجعه کند ..." و گواهی 0طبق ماده قبل )

 عدم امکان سازش بگیرد.

قانون ازدواج ناظر به  4قانون مدنی و  222۹مواد  -ب

 ۹ ۀدادن وکالت از طرف شوهر به زن است، ولی در ماد

است.منتها بايد  شده ینیب شیپز وکالت زن به شوهر نی

افزود که چون اجرای صیغه طالق و انشای اين ايقاع با 

شوهر است، اين وکالت ناچار ناظر به رجوع به دادگاه 

توافق درباره صدور گواهی عدم امکان سازش است.بدين 

که، هرگاه از متکین  دهد میترتیب که زن به شوهر وکالت 

گويد، شوهر بتواند به  خودداری کند يا زندگی را ترک

 وکالت از طرف او نیز درخواست طالق کند.

در چنین فرضی چه فايده  ۹ممکن است پرسیده شود که ماده 

خود را نیازمند به انشای آن  گذار قانوندارد و چرا 

نبود شوهر  ۹ ۀديده است؟پاسخ اين است که، اگر ماد

صیل ا عنوان بهست به منايندگی از طرف زن و نیز توان می

احراز ختلف از  ۹ ۀدر دادخواست طالق توافق کند.ولی ماد

از  يک هیچشرط را با دادگاه قرار داده است.بنابراين 

به مقررات  ها وکالت گونه نيابه استناد  تواند منیطرفین 

 ( جتاوز کند.0 ۀقانون )ماد

حکم  موجب بهقانون ازدواج بايد حتقق شرط  4در ماده  -ج

قطعی احراز شود تا زن بتواند به وکالت از طرف شوهر 

 مرحلهخود را طالق دهد.دعاوی حقوقی اصواًل در دو 

قانون آئین  411 ۀ)ماد شود میابتدايی و پژوهشی رسیدگی 

حکم مرحله پژوهشی  4دادرسی مدنی( و مقصود ماده 

قانون مدنی طالق موکول به "صدور حکم  222۹است.در ماده 

شده است: يعنی حکم قطعی بايد در ديوان کشور  هنايی"

تبصره  موجب بهشود تا دادن طالق ممکن باشد.} تأيیدنیز 

قانون ثبت: "حکم هنايی عبارت از حکمی است که  33

انقضاء مدت  ۀواسط بهطی مراحل قانونی و يا  ۀواسط به

دعوايی که حکم در آن موضوع  زیمت واعرتاض و استیناف 

 {از دعاوی خمتومه حمسوب شود." صادرشده
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قانون محايت خانواده، دادگاه پس از  4ولی، در ماده 

 مشا احراز حتقق شرط، گواهی عدم امکان سازش

است )بند اول  یقطع باره دراين.تصمیم دادگاه کند یدرم

قانون محايت خانواده( و دادگاه پژوهش امکان  2۹ ۀاز ماد

حتقق شرط )مقدمه تصمیم مربوط  ۀبازرسی حکم خنستین دربار

 جای به.پس ابدي یمنبه صدور گواهی عدم امکان سازش( را 

حکم هنايی، به معنی مرسوم خو، در حقوق کنونی حکم 

 هیعل حمکومست و دادگاه ابتدايی در باب حتقق شرط کافی ا

 حق درخواست پژوهش از آن را ندارد.

قانون محايت  ۹و  0بنابراين با توجه به وضع مواد 

خانواده، بايد پذيرفت که وکالت در طالق حمدود به موارد 

در قانون است و وکالتی که از اين حد جتاوز  شده ینیب شیپ

 کند، به علت خمالفت با قانون، نامشروع و باطل است.

 رشرط ناظر به خودداری از نکاح با زن دیگ 9-1-0

ند شرط کنند که مرد توان یدر فقه امامیه، زن و شوهر من

تا زمانی که نکاح باقی است، زن  حق ندارد

 یا پاره( .30، ص 3_ قواعد ج  14۹ص  2مسالک، ج بگیرد.)

 ۀاز نويسندگان حقوق مدنی نیز اين توافق را در زمر

، ص 4دکرت سید حسن امامی، ج .)اند آوردهشروط نامشروع 

از مبانی قانون محايت  اند خواسته(ولی، بعضی ديگر .211

خانواده برای نفوذ اين شرط حمملی بیابند و آن را 

 آور الزامجلوگیری از تعدد زوجات  ۀوسیل عنوان به

است که، هدف  شده گفتهاين نظر  تأيیدشناسند.در 

ت که شوهر کنونی حمدود ساخنت مواردی اس گذار قانون

د زن دوباره بگیرد.پس اگر زن و شوهر با توان می

کمک کنند،  هدفقرارداد خصوصی میان خود به حتقق اين 

عمومی خمالف  بانظمايشان  ۀادعا کرد که خواست توان یمن

، چون سلب حق مربوط به ازدواج جمدد حمدود به بافهاست.

زمانی است که نکاح کنونی منحل نشده است، توافق 

که سلب حق  قانون مدنی ۹1۹ ۀبا مفاد ماد باره دراين

دکرت کلی را منع کرده است، منافات ندارد.) طور به

 .(41، ص کپی پلی، مهان يیصفا

 اين استدالل از دو جهت قابل انتقاد است:
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 طور به تواند منی کس چیهقانون مدنی: " ۹1۹بر طبق ماده 

کلی حق متتع يا اجرای متام يا قسمتی از حقوق مدنی را 

از خود سلب کند".در اين نکته ترديد نیست که آنچه را 

کلی است نه جزئی.پس  طور بهسلب حق  کند میقانون منع 

اگر موکلی حق عزل وکیل خود را سلب کند يا در 

قراردادی حق خیار يکی از طرفین يا هر دو ساقط شود، 

ناصر کاتوزيان، ح مدنی، عقود است.) رآو الزامشرط 

(ولی، اين پرسش باقی است که آيا مفاد شرط، 2معین، ج

 جزئی است؟ طور به، سلب حق شده طرحکه  ای گونه به

جزئی کردن اسقاط حق حمدود ساخنت آن به  یها راهيکی از 

در جهان مادی پايدار و دائمی  زیچ مههزمان معین است 

نیست، لیکن در زبان حقوقی امری را موقت و ناپايدار 

که بنا بر متعارف، سیر طبیعی امور تا پايان  ميمشار یم

ناصر عمر به درازا نکشد و حمدود به زمان معین باشد.)

ینی و شیخ خونساری، میرزا نائ؛کاتوزيان، مهان کتاب 

امور  گونه ازايندايم  .(نکاح231ص، 3جمنیة الطالب، 

نیست و شرط ضمن آن را نیز عرف موقت 

ادعا کرد که، چون  توان می.بنابراين، چگونه شناسد یمن

سلب حق حمدود به زمانی است که نکاح منحل نشده است، 

 بايد آن را جزئی به مشار آورد؟

با اينکه قانون محايت خانواده اختیار مرد را در تعدد 

اين هناد حقوقی  21زوجات حمدود ساخته است، در ماده 

است.در مهین موارد  شده حفظاستثنايی  حل راهيک  عنوان به

استثنايی، انتخاب مهسر دوم در زمره حقوق مدنی شوهر 

 کلی از او گرفته شود. طور به تواند منیاست و 

از حتلیل مواردی که اختیار مهسر دوم مباح  ،اضافه به

خواسته  گذار قانونکه  آيد برمی یخوب بهاست  شده شناخته

از احنالل نکاح خنست جلوگیری کند: در  لهیوس نيبداست 

د برای طالق زن به دادگاه رجوع توان میمواردی که شوهر 

کند، به او اجازه داده است که مهسر ديگر بگیرد و 

خانواده کنونی را منحل نسازد.از بین بردن اين وسیله، 

برای محايت خانواده انديشیده  گذار قانونمتهیدی را که 

 و از اين حلاظ خمالف نظم عمومی است. سازد می اثر یباست 
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ضمن نکاح حق زن گرفنت جمدد را  بنابراين، اگر شوهری که

از اين  گاه چیهاز خود سلب کرده يا ملتزم شده است که 

حق استفاده نکند، به استناد جنون يا عقیم بودن زن، 

درخواست اجازه برای اختیار مهسر دوم بکند، دادگاه 

قانون محايت خانواده خودداری  21 ۀاز اجرای ماد تواند منی

 کند و مفاد قرارداد طرفین را حاکم بر آن بشناسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

بررسی فقهی و حقوقی وضع ويژه نکاح و "پژوهش حاضر به 

است. در واقع اين پژوهش به بررسی " پرداخته آثار آن

عقد نکاح با ساير عقود پرداخته  و تفاوت وجه متايز

ترين و پايدارترين روش تشكیل  عنوان رمسی نكاح به است.

که منبعث از شرع مقدس  خانواده در قوانني مدني ايران 

ای است. چه  اسالم است، از گذشته داراي وضعیت ويژه

اينكه درروش تشكیل يا انعقاد، روند ادامه و يا احنالل 

 شود. عقود ديده میهايی با ساير  آن تفاوت

نکات و نتیجه گیری های کاربردی در اين حبث وجود دارد 

 که از مجله می توان به موارد ذيل اشاره منود:

صیغه عقد نکاح مرحوم شیخ انصاری خصوص عربی بودن در 

بیان می فرمايد که اين صیغه را می توان به هر زبان 

ديگری خواند ولی دلیل خواندن صیغه عقد نکاح به عربی 

. دلیل شیخ اين باشد میاحتیاطی است در اين عقد نیاز 

است که زبان عربی يک زبان کامل و جامعی است و اين 

مقايسه منود و يک سخن گر زبان را منی توان زبان های دي

لطیفی از شیخ وجود دارد و آن اين است که اگر قرآن به 
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زبان فارسی نازل می شد ما می توانستیم مدعی باشیم که 

خواندن صیغه عقد نکاح به زبان عربی صحیح است به حلاظ 

اما حال آن افضل بودن زبان عربی نسبت به زبان فارسی 

است بايد در اين جا  که قرآن به زبان عربی نازل شده

 عربی خبوانیم.احتیاط کنیم و صیغه عقد نکاح را به 

در فصل سوم در حبث انشاء لفظی شرايط ايجاب و قبول 

ق.م بیان می دارد در صورتی که برای هر  2۹3ماده 

دوطرف يا يکی از طرفین قرارداد، به کار بردن الفاظ 

ممکن نباشد، قرارداد با اشاره منعقد می گردد. و در 

ق.م اشعار می دارد ممکن است طرفین برای اعالم  2۹2ماده 

اراده عملی اجنام دهند که نشاندهنده ايجاب و قبول 

معامله ای معاطاتی نام دارد اين در حالی باشد. چنین 

است که مشهور فقها از مجله شیخ انصاری، شیخ طوسی، 

شهید ثانی و...... نکاح معاطاتی را نپذيرفته اند و 

ی حمدودی حکم به ابطال چنین عقدی داده اند و تنها عده 

چنین عقدی را صحیح دانسته و  از فقها مانند شهید اول

 آن را پذيرفته اند.

در مسئله احنالل عقد نکاح و تفاوت آن با ساير عقود 

ق.م طالق، فسخ و بذل مدت در  2233قانونگذار در ماده 

نکاح موقت را از مجله موارد احنالل عقد نکاح دانسته است 

و مهچنین  که در هیچ عقد ديگری مشابه آن يافت منی شود

می توان به موارد فوق فوت و مرگ را افزود که می توان 

گفت که در هیچ يک از عقود ديگر فوت تاثیر و برجستگی 

 آن را ندارد.

واليت در عقد نکاح از مجله مباحث اختالفی بین فقها و 

حقوقدانان می باشد. مشهور فقها در خصوص عقد نکاح دخرت 

بالغه رشیده اينگونه نظر داده اند که عقد نکاح برای 

می باشد که  دخرت باکره بالغه رشیده بدون اذن ولی صحیح

آن را نپذيرفته اند و واليت پدر و تعدادی از فقها 

. در مقابل جدپدری را در عقد نکاح الزم دانسته اند

ق.م مقرر می دارد در نکاح دخرت بالغه رشیده  23۴2ماده 

باکره اذن ولی الزم می باشد و نکاح بدون اذن ولی نافذ 

 خنواهد بود.
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گر متمايز می عقود ديمسئله ديگری که عقد نکاح را از 

دن است که يا کفويت و هم کفو بو سازد مسئله کفائت،

درباره هیچ يک از عقود ديگر با اين ظرافت صحبتی به 

که از نظر اکثريت فقها  اتفاق نظریمیان نیامده است. 

 ايمان به معنای اخص آن وجود دارددر خصوص کفائت 

لبته در که ا ،مسلمان بودن و شیعه اثنی عشری بودن است

جاهای ديگر مصاديق ديگری از کفائت از نگاه فقها به 

چشم می خورد و آن هم مصاديقی مانند سطح اجتماعی 

يکسان، هم اهل بوده و غیره وجود دارد که اين مسئله 

تاحدی امهیت دارد که در هیچ عقدی وجه شباهتی در آن 

ديده نشده است مثال در خصوص عقد بیع کسی از اجنام عقد 

با شخصی غیرمسلمان وجه کفائتی در نظر نگرفته  بیع

شهید ثانی در شرح کفائت در قصاص  فقط در مورد است.

عبارت مکافئه فرموده است مراد عبارت است از جهت اسالم 

و حريت و غیر آن از اعتباراتی که خواهد آمد با قاتل 

برابر باشد، که به معنی برابری در اسالم و يا حريت در 

بودن است. بنابراين مراد از کفائت در باب  عبد و آزاد

 قصاص و اينکه بین چه کسانی مطرح می شود روشن گرديد.

ر هیچ د ح که شامل مهريه و نفقه می شودنکاعوضیین در 

مسئله مهريه  يک از عقود ديگر مشابه آن ديده نشده است

و نفقه که از وظايف زوج نسبت به زوجه می باشد و می 

ضمن عقد نکاح باشد. بنابراين عقد تواند جزء شروط 

با ساير عقود  نکاح تفاوت ويژه در شروط ضمن عقد نکاح

 .داشته است
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 منابع فارسی:

 کتب:

 .، ط آل البیت010ابواب مقدمات النکاح وآدابه، باب 

 ش. 0001، تهران، انتشارات اسالمیّه، چ ششم، «حقوق مدنی»: حسن سیّد امامی،

 ، جلد اول.0020انصاري، مسعود و طاهري، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، 

 .2حات الفنون، جكشاف اصطال .000تعریفات جرجانی، ص

 .0006جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق خانواده، 

 .0021محمدجعفر، فلسفه حقوق مدنی؛ ، جعفري لنگرودي

 .ش 0060، تهران، رجا، جمال وزن در آئینه جالل ، عبداهلل ،آملی جوادي

 ش. 0000مؤسسه امام خمینی، قم، ،فلسفه حقوق ؛پژوه دانش یو مصطف اهلل قدرت خسروشاهی،

 .0001كشور جهان،  02دادمرزي، سیدمهدي، حقوق خانواده اسالمی در 

 .0020سال دائره المعارف تشیع، 

 .0000(, ع) یتالب اهل معارف نشر و تحقیقات موسسه تهران، ،نامه لغت اكبر، یعل دهخدا،

 .راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن

 .02و ج  22عاملی، مفتاح الکرامه ج  جواد دیس

 .ش  ه 0002ایران، اول،  -، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم محمدرضا، زیخ شب

 .ه ق 0000شبیري زنجانی، سید موسی، كتاب النکاح، 

 .ش 0021،خمینی امام ؛ قم: انتشارات مؤسسهمهریه یشناخت جامعه یینتب ؛یدحسینس ین؛الد شرف

 .0026شهیدي، مهدي؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، 

 .ش 0021شركت سهامی انتشار، چ اول،  ،تهران ،«شناسی زنان و خانواده جامعه» :محمدتقی شیخی،

 .ش 0010 انتشارات میالد، ،تهران ،حقوق زن در اسالم و اروپا ،حسن صدر،

 ، چاپ سوم، جلد دوم.0020صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، 

 .0000، 0صفایی، سیدحسین و امامی اسداهلل، حقوق خانواده، ج 

علمیه  انتشارات اسالمی حوزه دفتر ،قم موسوي همدانی. محمدباقرسید  ترجمه ،المیزان یرتفس ین،سید محمدحس طباطبایی،

 ش. 0060

 .«عقد»، واژه0مفردات الفاظ قرآن، جو  فرهنگ معارف اسالمی

 .2 ش ،0000، قم، فصلنامه نامه مفید، تابستان «تزویج کودکان» :سیدمحمد سیدفاطمی، قاري
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 ش. 0002 ،تهران، بهمن برنا، چ پنجم ،«حقوق مدنی خانواده: »ناصر كاتوزیان،

 .0000 اسالمی، چاپ پنجم، نشر علوم ،تهران ،آن انحالل و نکاح بررسی فقهی حقوق خانواده ،مصطفی داماد، محقق

 .0000محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 

 ش. 0000الحدیث، دار ،، قمالحکمة همراه با ترجمه فارسی میزان محمد، شهري، ريمحمدي 

 .0001، قم، انتشارات صدرا، 01ج مرتضی مطهري؛ مجموعه آثار، 

 .0000، تهران، انتشارات صدرا، چ دوم ،مجموعه آثار مرتضی، مطهري،

 .ق 0000 - ش 0010نشر فرهنگ اسالمی  دفتر تهران، ،حقوق زن در اسالم نظام ی،مرتض مطهري،

 .58اکبر، جوانان و انتخاب همسر، نشر پارسایان، چاپ  مظاهری، علی

 .ق ه 0،0020مکارم شیرازي، ناصر، كتاب النکاح، ج 

 ه ش. 0066،، تهران، دارالکتاب االسالمیّهتفسیر نمونه ،دیگران :و ناصر شیرازي، مکارم

 .0006سال  انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول،قم، مركز  بلوغ دختران، 0هاي فقهی رساله مهریزي، مهدي،

 1379.حسین مروج، اصطالحات فقهی، ، گردنبند(002، ص 0وزارت اوقاف و شئون اسالمیه، الموسوعه الفقهیه، ج 

 مقاالت:

ي فقه و حقوق ها پژوهشعلیمرادي، بررسی حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسالم،  اهلل امان

 .000-000پژوهشی( از -)علمی22، شماره 00اسالمی، تابستان 

 .02و  00شماره -0002بهار و تابستان  و 0000حسین مهرپرور، اجازه ولی در عقد نکاح، پاییز و زمستان 

، 000، شماره 0002 آذر 20 دادوند، شرایط تشکیل عقد نکاح)مقایسه بین فقه اسالمی و حقوق ایران و فرانسه، مجموعه حقوقی،

 .0220-0221از 

 .21، شماره 0016دانشگاه تهران(، بهمن ) یاسیسنکاح، دانشکده حقوق و علوم خصوصی دركاتوزیان، نقش قراردادهايناصردكتر

 .061-060، از 2، شماره 0026ي فقه و حقوق اسالمی، تابستان ها پژوهشزهرا فهرستی، بررسی سن بلوغ از دیدگاه فقهی، 

 .010الی  00، از 00شماره ، 0006سیاوش بهزادي، شرایط صحت نکاح، مهنامه قضایی، فروردین 

سیدمحمدمهدي قبولی درافشان، بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج، پژوهشنامه فقه اسالمی و مبانی حقوق، شماره 

 .0002، پاییز و زمستان 0

 .0000اد، بررسی مقایسه ماهیت نکاح در فقه و حقوق، سیدمهدي دادمرزي و سیدمصطفی محقق دام

، شماره 0020علیرضا حسنی، نقد و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فسخ نکاح در حقوق ایران، حقوق، دادرسی، بهمن و اسفند 

 .00-00، از 02

ت تقریبی مذاهب اسالمی، ترویجی مطالعا-محمدعادل ضیائی، وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسالمی، فصلنامه علمی

 .00-20، ص 0000، پاییز 00شماره 

 .206-021، از 21شماره ، 0020مرتضی محمدي، ازدواج، نفقه و تمکین، مطالعات راهبردي زنان، پاییز 
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Abstract: 

Thesis on "special legal study and legal status of marriage and its effects" is dedicated. 

Although the majority of this research has been Jurisprudence But the four Sunni 

schools of jurisprudence in terms not away the views from the contemporary jurists also 

benefited. The main text is consisted of two parts: The first part overviews binding 

contracts and the nature and characteristics and the second part of the marriage contract 

differs from other contracts is to scrutinize data. In this paper, we focus new attention 

on the nature of marriage thrown into Differentiation with other contracts in the light of 

those funds lightened Background for design questions and provide suggestions. 

Marriage, including issues that Due to the importance of the family in relation to other 

contracts of greater elegance and consequently increasing demands precision. In 

identifying the essence of this" specific contract" should not rely solely on this aspect. 

As clearly of God's statement about the rights and duties of the spouses is clear, 

Marriage in the sight of God and according to the Quran is not intended to be one-

dimensional. Marital relationship in the "effect" Marriage is and not prior to it and 

"nature" of marriage. However, some influential idea that marriage absolutely know 

other contracts subject to the general rules and therefore its requirements with the 

metrics measure But you knew that features such ungracious thinking of marriage. In 

addition to in this article for various reasons proved the purpose of this contract from 

the very beginning, establish social Yknhad not merely to establish a framework for 

sexual performance Nowadays due to changing attitudes about human and intrinsic 

greatness. Marriage is not a simple format for ease of notes expression of the 

importance of marriage in the proper sense does not lessen but it is not the enter of 

gravity and the parties to remove it in a legitimate condition. 
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