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 1داٌكسّي دکحؼي گؼوه فلَ و ىتاٌی صلّق اؿالىی  ،واصغ ىكِغ ،داٌكگاه آزاد اؿالىی ،ىكِغ ،ایؼان
 2اؿحادیارگؼوه فلَ و ىتاٌی صلّق اؿالىی  ،واصغ ىكِغ ،داٌكگاه آزاد اؿالىی ،ىكِغ ،ایؼان
ٌام و ٌكاٌی ایيیم ٌّیـٍغه ىـئّل:
ریحانه ایسدي
reihanehizadi@gmail.com

چکيده
ىـئهَ ٌکاح ىّكث وصهیث وصؼىث آن در قؼیْث اؿالم از زيهَ اصکام فلِی و صلّكی اؿث
کَ از زىان ظهفا ىّرد ىٍاككَ ةّده اؿثّ.هياي ىػاُب پٍسگاٌَ اؿالم ةا قؼایي ّهيی ،قؼایي
زىاٌی و ىکاٌی ىحفاوجی کَ ىّازَ ةّدٌغ وىتاٌی و اةؽارُاي اؿحٍتاًی ىعحهفی کَ داقحٍغ،در
ىّرد ىـائم ّغیغه اززيهَ ٌکاح ىّكث ،ةاُو اظحالف ٌُؼداقحَ اٌغ کَ ُؼ گؼوه دالیهی را اّو از
کحاب وؿٍث ةؼ ىغّاي ظّد اكاىَ کؼده اٌغ.
ٌُام صلّكی زيِّري اؿالىی ایؼان ةا پیؼوي از ىػُب جكیِ ٌکاح ىّكث را قؼّی وكاٌٌّی ىی
داٌغ،نػا ةَ ىٍُّر جضکیو رواةي ظاٌّادگی ةا ووِ كّاٌیً صيایث از ظاٌّاده ،دتث ٌکاح دائو را
ىٌاةق كّاٌیً ىّوَّّ انؽاىی داٌـحَ اؿث وةؼاي ّغم دتث آن ىسازات جْییً گؼدیغه
اؿث.آٌچَ در ظنّص ایً كاٌّن اظیؼا ٌّآوري داقحَ ،انؽاىی قغن دتث ٌکاح ىّكث اؿث،
چؼاکَ در گػقحَ چٍیً انؽاىی وزّد ٌغاقث وُيیً اىؼىكکالت ىحْغدي را ةَ ظنّص ةؼاي
فؼزٌغان صامم از ایٍگٌَّ ازدواج ةَ وزّد آورده ةّد .ةَ ُيیً ىٍُّر كاٌٌّگػار دتث ازدواج
ىّكث را ةا قؼایٌی انؽاىی داٌـحَ اؿث ،کَ در ایً ىلانَ ،قؼایي ىػکّر و ىتاٌی فلِی ٌکاح
ىّكّث و ُيچٍیً قؼایي دتث آن  ،ةؼرؿی قغه اؿث.

واشگان کليديٌ :کاحٌ،کاح ىّكث،دتث ٌکاح ،ازدواج ىّكث.
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هقدهه
ازدواج ىّكث از مغر اؿالم جا کٍّن ُيیكَ از ىـائم قتَِ ةؼاٌگیؽ و اظحالفی ةیً فؼق ىعحهف ةّده کَ ّغه اي آٌؼا جضؼیو کؼده
وّغه اي كائم ةَ صهیث آن قغٌغ و ُؼ گؼوه ةؼاي ادتات ىغّاي ظّد دالیهی را ذکؼ کؼده اٌغ.
ٌُام صلّكی زيِّري اؿالىی ایؼان در زِث ىضّریث و اؿحّاري رواةي ظاٌّادگیٌ ،کاح دائو را کَ ىتٍاي جكکیم ظاٌّاده اؿث
ىّرد صيایث كؼار ىیدُغ .نػا كاٌّن گػار افؼاد را ةَ دتث وكایِ و اّيال صلّكی در دفاجؼ رؿيی ىؼةّط ىهؽم کؼده اؿث و در ةؼظی ىّارد در
مّرت جعهّف ،ىسازتُایی را جْییً کؼده اؿث .اىّا در ظنّص دتث ازدواج ىّكث پؾ از جنّیب الیضَ صيایث از ظاٌّاده در ىاده  22الیضَ
جلغیيی «دتث ازدواج ىّكث» را ةا قؼایٌی انؽاىی ٌيّد ُ.غف از ایً ىلانَ ةیان ىتاٌی فلِی ٌکاح ىّكث از ٌُؼ ىّافلیً وىعانفیً وُيچٍیً
وؼورت دتث آن اؿث.

تعریف نکاح
ٌکاح ةٍا ةَ ٌُؼ اکذؼیث اُم نغث ةَ ىٍْاي زيِ قغن وويیيَ قغن دو چیؽ اؿث وکهيَ ٌکاح در ىٍْاي ّلغ و یا وًی ُؼ دو ةَ
مّرت ىساز ىی ةاقغ ودر ُیچ یک از ایً دو ىّرد اؿحفاده صلیلی ٌكغه اؿث ( .فیؼوزآةادي،ةی جا،زهغ )4
در امٌالح ىكِّر فلِاٌ ،کاح صلیلث در ّلغ اؿث وةا ا ّحلاد ةَ دتّت صلیلث قؼّیَ ،اؿحْيال ٌکاح در ىٍْاي ّلغ ةَ مّرت
صلیلی ودر وًی ةَ مّرت ىساز ظّاُغ ةّد(.کاجّزیان 1392 ،ش ،ص)35
ىؼاد از ایً کهيَ زن و ىؼدي ُـحٍغ کَ ةَ ىٍُّر جكکیم ظاٌّاده و قؼکث در زٌغگی ةا ُو ىحضغ ىی قٌّغ (. .قيؾ انغیً1391،
ش ،ص)18

اقسام نکاح
ٌکاح ةؼ دو كـو اؿث :دائو و ىٍلٌِ یا ىّكثٌ.کاح دائو آن اؿث کَ ىغّت زٌاقّئْ در آن ةَ ُیچ وزَ ىضغود ٌتاقغ و زٌْ را کَ ةَ
ایً كِـو ّلغ ىْ کٍٍغ «دائيَ» ىْ گّیٍغ.اىا ّلغ ىٍلٌِ آن اؿث کَ ىغّت زٌاقّئْ در آن ىْیًّ قّد ،ىذهًا زن را ةَ ىغّت یک روز یا یک
ىاه یا یک ؿال یا ةیكحؼ ّلغ ٌيایٍغ و زٌْ را کَ ةَ ایً كِـو ّلغ کٍٍغ «ىحَْ» و «میغَ» ىٌْاىٍغ (.قيؾ انغیً 1391،ش ،ص)18
در اٌسام وَایف زٌاقّیی ةیً ایً دو گٌَّ ٌکاح ُیچ جفاوجی وزّد ٌغار د ،اىا ُؼ یک از آٌِا آداري دارٌغ .از زيهَ در ٌکاح دایو امالً
كیغ زىاٌی ٌغارد و جا آظؼ ّيؼ اؿث اىا در ٌکاح ىٍلٌِ صحياً ةایغ كیغ زىان را ىٌؼح کٍٍغ کَ ىّرد ةضخ ىا در ایٍسا ٌکاح ىّكث یا ىٍلٌِ
اؿث کَ ٌّّی از ازدواج در ىػُب قیَْ اؿث کَ در آن ّلغ ازدواج ةؼاي ىغت ىْیً و ىضغودي ةا ىِؼیَاي ىْهّم ،ةیً زن و ىؼد ةـحَ
ىیقّد و ةا پایان یافحً ىغت ىّرد كؼارداد،راةٌَ زوزیث ظّدةَظّد ىٍلىی ىیقّد ( .مفائی ،و اىاىی 1389،ش،ص )24
از جفاوتُاي ٌکاح ىٍلٌِ ةا ٌکاح دائو در كاٌّن ىیجّان ةَ ّغم صق ٌفلَ ةؼاي زن ىگؼ در مّرت قؼط (ىاده  1113ق.مّ ،).غم
جّارث (ىاده 940ق.م ،).نؽوم ذکؼ ىِؼ ىْیً (ىاده ،)1095اقاره کؼد .ویژگیُاي دیگؼي ٌیؽ ةؼاي ٌکاح ىّكث ذکؼ قغه از زيهٌَ :کاح ةا
ةاکؼه ةَ مّرت ىٍلٌِ ىکؼوه ةّده و قؼط ّغم دظّل در چٍیً ٌکاصی مضیش ىیةاقغ (اؿکافی :1382 ،ص.)203
آییً ٌاىَ ىنّب ٌ 1311یؽ در ىاده  7ةا اقاره ةَ ّلغ ىّكث ،چگٌّگی دتث ةػل ىغت را ىكعل ٌيّد و ىلؼر داقث« :در ىّرد ّلغ
اٌلٌاّی در مّرجی کَ زوج صیً ىغت ةعّاُغ از ةلیَ ىغت مؼف ٌُؼ کٍغ ،ةایغ ٌؽد ماصب دفحؼ صاوؼ قغه و ةػل ىغت در ؿحّن
ىالصُات دفحؼ و وركَ ّلغٌاىَ ٌّقحَ و ةَ اىىاي ماصب دفحؼ و زوج رؿاٌغه قّد و ؿّادي (روٌّقث) از آن جّؿي اداره دتث ىضم ةؼاي
زوزَ ارؿال گؼدد».

نکاح هوقت در قرآن
آیَ اي کَ در كؼآن ةؼصهیث ٌکاح ىّكث اقاره دارد آیَ 24ؿّره ٌـاء اؿث کَ ىی فؼىایغ":فَيَااؿْحَيْحَْْحُوْ ةَِِ ِىًٍُِّْ َفَآجًَُُُّّ أزُّرًََُُّ
فَؼِیىَةً"
و زٌاٌْ را کَ ىحَْ (ازدواج ىّكث)ىْ کٍیغ ،وازب اؿث ىِؼ آٌِا را ةپؼدازیغ .و گٍاُْ ةؼ قيا ٌیـث در آٌچَ ةْغ از جْییً ىِؼ ،ةا
یک دیگؼ جّافق کؼدهایغ( .ةْغاً ىْ جّاٌیغ ةا جّافق ،آن را کو یا زیاد کٍیغ ).آیَ قؼیفَ از آیات ىغٌی اؿث کَ در ؿال ُاي اونیَ ُسؼت در
ىغیٍَ ةؼ پیاىتؼ ٌازل قغه اؿث .در آن روزگار ىـهياٌان ازدواج ىّكث داقحٍغ ،ونی ةؼظی از آٌان ىِؼیَ را ٌيی پؼداظحٍغ .پؾ آیَ ٌازل قغ
کَ وكحی از آٌان ةِؼه گؼفحیغ ،ىِؼیَ قان را صحياً ةپؼدازیغ(.ويیؼي 1384،ص )285
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ظغاوٌغ در ایً آیَ ایً اٌضؼاف را جػکؼ ىی دُغ و ىی گّیغ اگؼ ازدواج ىّكث کؼدیغ ازؼت زن را صحياً پؼداظث کٍیغ.آیَ قؼیفَ جٍِا
در ىلام ةیان زّاز قؼّی و صهیث و قؼایي مضث ایً ازدواج اؿث و از آن زا کَ ایً ازدواج در ةیً ىؼدم پیف از اؿالم ةّده اؿث ظغاوٌغ
ایً ازدواج را ُيچٍان صالل ىْؼفی ىی کٍغ و ةا ةیان قؼایٌی آن را جنضیش ىی کٍغُ(. .يان)

آثار و ارکان نکاح هوقت
ٌکاح ىّكث دو رکً دارد :زىان ىْیً و ىِؼیَ ىْیً.
ّغم وزّد ایً دو رک ً ٌکاح ىّكث را ةاًم ىی کٍغٌ .کاح ىّكث داراي ىِؼیَ اؿث اىا ىـحضق ٌفلَ ٌيی ةاقغ ىگؼ ایٍکَ در صیً
ّلغ قؼط کؼده ةاقغ(.ىکی ّاىهی1410 ،ق ،صٌ )322کحَ دیگؼ ارث اؿث .فؼزٌغ چٍیً ازدوازی –چَ پـؼ یا دظحؼ –ىهضق ةَ پغرىی
قّدوةَ ٌام اوظّاٌغه ىی قّدو او از پغرارث ىی ةؼد کياایٍکَ از ىادرُو ارث ىی ةؼد .جيام اصکام ّيّىی کَ درىّردپغران و فؼزٌغان و
ىادران و ُيچٍیً در ىّرد ةؼادران و ظّاُؼان و ّيُّا و ّيَ ُا وارد قغه ،در ىّرد ایً گؼوه ٌیؽ زاري ىی قّد.
ىلغار ىِؼیَ در ازدواج ىّكث ةـحَ ةَ جّافق ًؼفیً اؿث  .ىِو جؼیً ویژگی آن جْییً ىغجی اؿث کَ ةا اجيام آن ازدواج ةغون ٌیاز
ةَ ًالق ةَ پایان ىی رؿغ .ایً ىغت صغاكم و صغاکذؼي ٌغارد.ایساب در ازدواج ىّكث ىاٌٍغ ازدواج دائو اؿث وةا یکی از انفاظ ؿَ گاٌَ
(اٌکضث ،زوزث ،ىحْث) واكِ ىی قّد ةؼ اؿاس ٌُؼ ىكِّر ایً ایساب و كتّل در مّرت جّاٌایی جهفٍ واژهُاي ّؼةی صحياً ةایغ ةَ زةان
ّؼةی گفحَ قّد( .ىکی ّاىهی 1410 ،ق ،ص)322
در ىّرد ىغت زىان ٌکاح زىان ظامی ىْحتؼ ٌیـث.ةؼظی فلِا ىاٌٍغ ىضلق صهی ىْحلغٌغ اگؼ ىغت در زىان ّلغ جْییً ٌكّد
كؼارداد ظّدةَ ظّد ةَ ازدواج دائو جتغیم قغهاؿث(.ىضلق صهی1386 ،ش ،ص )288
اىا ةؼ اؿاس ٌُؼي دیگؼ در ایً مّرت ةا جّزَ ةَ كاّغه «ىا وكِ نو یلنغ و ىا كنغ نو یلِ»ّلغ ىّكث ةغون ذکؼ ىغت ةاًم اؿث
و زوزیحی ةؼكؼار ٌكغهاؿث .ایً ٌُؼ در ةیً صلّقداٌان ىلتّلجؼ اؿث .فلِایی چّن قِیغ داٌی و ّالىَ صهی ُو ایً ٌُؼ را داقحَاٌغ( .ىکی
ّاىهی 1410 ،كل)322
ُيچٍیً ًالق در ىحَْ وزّد ٌغارد و اٌلىاي آن ةا پایان ىغت یا ةػل ىغت اؿث ،ةَ ایً ىٍْی کَ ىؼد ىیجّاٌغ كتم از پایان ىغت
از ةلیَ زىان مؼفٍُؼ کؼده و راةٌَ زوزیث را ةَ پایان ةؼؿاٌغ وگفحَ قغه کَ ةػل ىغت از ًؼف ىؼد در ٌکاح ىّكث ،ایلاع اؿث وٌیاز ةَ
كتّل زن ٌغاردُ(.يان)
در ازدواج ىّكث زن وقُّؼ از یکغیگؼ ارث ٌيی ةؼٌغ ىگؼ آٌکَ آن را در ىحً ّلغ قؼط کؼده ةاقٍغ کَ در ایً مّرت ًتق آٌچَ
قؼط قغه ارث ى ی ةؼٌغ یٍْی اگؼ قؼط قغه ُؼدو از ُو ارث ةتؼٌغُ ،ؼدوازیکغیگؼ ارث ىی ةؼٌغ ونی اگؼ قؼط قغه فلي زن از ىؼد یاىؼد از
زن ارث ةتؼدً ،تق ُيان قؼط ّيم ىی قّدُ( .يان)
در ازدواج ىّكّث ةَ ىضه ایً کَ ّلغ ظّاٌغه قغ ىؼد ىِؼیَ را ىغیّن اؿث .اىا اگؼ ىلغار ىِؼ در ّلغ ىكعل قغ و ىؼد ةٍا ةَ
دالیهی كنغ پؼداظث آن را ٌغاقحَ ةاقغ ّلغ آٌِا مضیش اؿث ،ونی ىِؼ را ةایغ ةغُغ ،و اگؼ ٌپؼدازد ،کار صؼام کؼده و قؼّاً ىغیّن و ةغُکار
اؿث ىگؼ آن کَ زن ىِؼ ظّد را ةتعكغ.

ثبت نکاح هوقت
در جْؼیف دتث آىغه« :ةَ ٌّقحً كؼاردادُا ،ىْاىالت و چگٌّگی اىالك در دفاجؼ دونحی (رؿيی) ،دتث اًالق ىیقّد»(قِؼي،
 ،1365ص)3
ىٌاةق ىاده  1كاٌّن ازدواج ىنّب  1310در صّزهُایی کَ وزارت دادگـحؼي ىْیً ىیٌيایغُ ،ؼ ازدواج و ًالكی کَ واكِ قّد ،ةایغ
در یکی از دفاجؼي کَ ىٌاةق ٌُام ٌاىَُاي دادگـحؼي جٍُیو ىیقّد ،ةَ دتث ةؼؿغ .در مّرجی کَ ىسؼي میغَ ازدواج یا ًالق داراي
چٍیً دفحؼي ٌتاقغ ،قُّؼ ىکهف اؿث جا ةیـث روز پؾ از وكّع ّلغ یا ًالق ةَ یکی از کـاٌی کَ داراي دفحؼ فّقانػکؼ ُـحٍغ ،رزّع
کؼده و كتانَ ازدواج یا ًالق ٌاىَ را ةَ دتث ةؼؿاٌغ .اصحيال جّنغ فؼزٌغان صامم ازدواج ىّكث و آدار ةْغ از اٌلىاي ىغت ٌکاح ةؼ زوزَ،
ایساب ىیٌيایغ کَ دتث ٌکاح ىّكث ُيؼاه ةا وياٌث ازؼا ،انؽاىی گؼدد.
در ایً ىاده کَ ةؼاي اونیً ةار دتث ٌکاح ازتاري قغ ،ةَ نؽوم وكّع ٌکاح در دفحؼظاٌَ جّزَ ٌگؼدیغ و ةا اقاره ةَ مؼف نؽوم دتث
ٌکاح ةَ زوج ىِهث داد ،پؾ از ازؼاي میغَ ًالق یا ٌکاح در ىضهی غیؼ از دفحؼظاٌٌَ ،ـتث ةَ دتث آن اكغام ٌيایغ(.زْفؼي
نٍگؼودي ،1355،ص)11
ةٍاةؼایً كاٌّن ،دتث ٌکاح را ةغون اقاره ةَ ٌّع آن ازتاري ٌيّد ،نػا ایً كاٌّن اظحنامی ةَ ّلغ ٌکاح دائو ٌغارد .آییً ٌاىَ ىنّب
ٌ 1311یؽ در ىاده  7ةا اقاره ةَ ّلغ ىّكث ،چگٌّگی دتث ةػل ىغت را ىكعل ٌيّد و ىلؼر داقث« :در ىّرد ّلغ اٌلٌاّی در مّرجی کَ
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زوج صیً ىغت ةعّاُغ از ةلیَ ىغت مؼف ٌُؼ کٍغ ،ةایغ ٌؽد ماصب دفحؼ صاوؼ قغه و ةػل ىغت در ؿحّن ىالصُات دفحؼ و وركَ ّلغٌاىَ
ٌّقحَ و ةَ اىىاي ماصب دفحؼ و زوج رؿاٌغه قّد و ؿّادي از آن جّؿي اداره دتث ىضم ةؼاي زوزَ ارؿال گؼدد».
كاٌٌّگػار كتم از اٌلالب اؿالىی ةغون جفکیک اٌّاع ٌکاحّ ،غم دتث آن را ةؼاي زوج و ّاكغ زؼم جهلی کؼده ةّد .در صال صاوؼ ىاده
 645كاٌّن ىسازات اؿالىی ّغم دتث ٌکاح دائو را فلي ةؼاي زوج زؼم ىضـّب ىیکٍغ(. .زْفؼي نٍگؼودي ،1355،ص)11

نظرات در هورد حرهت و حليت ازدواج هوقت:
ىػاُب اُم ؿٍّث ،ازدواج ىّكّث را صکيی ىٍـّخ داٌـحَ وآٌؼا از امم و ریكَ صؼام و ظالف قؼیْث ىی داٌٍغ ونی از ٌُؼ فلِاي
قیَْ ىحَْ یا ٌکاح ىّكث از اصکام وؼوري اؿالم اؿث کَ در کحاب و ؿٍث داةث و در ىیان ىـهيان ّيم قغه اؿث.
اجفاق ّيّم ّهياى اؿالم ةؼ ایً اؿث کَ ازدواج ىّكث در آغاز اؿالم ىكؼوع ةّده و گفث و گّ درةارة دالنث آیَ ىؼةًَّ“ :و زٌاٌْ را
کَ از آٌِا جيحِ ىْ گیؼیغ وازب اؿث کَ ىِؼقان را ةغُیغ .و پؾ از ىِؼ ىْیًّ ،در كتّل ُؼ چَ ُؼ دو ةغان روا ةغُیغ گٍاُْ ٌیـثُ .ؼ
آیٍَ ظغا داٌا و صکیو اؿث"( كؼآن کؼیو،ؿّره ٌـاء آیَ )24
اةً صؽم اٌغنـْ کَ از فلِاى ىكِّر اُم ؿٍّث اؿث در ىّؿَّّ فلِْ ظّیف ةَ ٌام انيضهّْ اذّان دارد کَ ىحَْ در آغاز اؿالم
رواج داقحَ و ىكؼوع ةّده اؿث ،اىا ىاٌٍغ ةلیَ فلِاى اُم ؿٍّث آن را ىٍـّخ ىْ داٌغ (.اٌغنـْ ،ؿال ،ج  ،9ص )519
ىؼصّم ىضلّق داٌْ ٌیؽ ىْ گّیغ « :پیؼوان آییً اؿالم جياىاً ازياع دارٌغ کَ ٌکاح ىٍلٌِ (ىحَْ) در مغر اؿالم ىكؼوع ةّده اؿث و
اُم ةیث ّهیِو انـالم ٌیؽ ةؼ ةلاء زّاز آن ،اجّفاق دارٌغ( .»...ىضلق داٌْ1369 ،ش ،ج  ،13ص )7
ىكؼوّیث صکو از ؿٍث پیاىتؼ (ص) داةث قغه اؿث و صحْ ىـهياٌان در آغاز اؿالم ةَ آن ّيم کؼدهاٌغ ونی پؾ از پیاىتؼ (ص)
ّيؼ ازدواج ىّكث را صؼام اّالم کؼد و زيهَ ىْؼوفْ کَ از ّيؼ ٌلم قغه " دو ىحَْ در زىان پیاىتؼ (ص) ةّد کَ ىً آٌِا را صؼام کؼدم و ةؼ
آٌِا ىسازات ىْکٍو ،ىحَْ زٌان و ىحَْ در صر" )انلؼًتی ،1417ج،2ص)147

دالیل و هبانی فقهی فقهاي شيعه:
فلِائی کَ ةَ صهیث ازدواج ىّكّث یا ىحَْ فحّا ىیغٍُغ ،دالیهی ةؼ ادتات دیغگاه و ادّّاي ظّد آورده اٌغ کَ در ایٍسا ىعحنؼا اقاره
ىی قّد:
-1آیه 24سوره نساء:
فياؿحيحْحو ةَ ىًٍِ فآجًُّ أزّرًُ ».آن زٌاٌی را کَ از ایكان ةِؼه ىیگیؼیغ پؾ ىِؼوازؼت قان راةغُیغ.

قياري از ةؽرگان مضاةَ و جاةْیً کَ در ىّدر كؼائث ،جفـیؼ و جتییً اصکام كؼآن کؼیو کار ىیکؼده اٌغ،ایً آیَ رامؼیش درظنّص
ازدواج ىّكث یا ىحَْ داٌـحَ و در ٌـعَ ُا و ىنضف ُاي ظّد آورده اٌغّ .تغ اهلل ةً ّتاس ،اةیّ ةً کْبّ ،تغاهلل ةً ىـّْد ،زاةؼ ةً
ّتغاهلل ،اةّ ؿْیغ ظغري ،ؿْیغ ةً زتیؼ ،ىساُغ ،ؿغّي ،كحاده از زيهَ افؼادي اٌغ کَ در ذیم آیَ یاد قغه ،آن را مؼیش در صکو ازدواج ىحَْ
ةؼ قيؼده اٌغ).انلؼًتی ،1417ج،2ص)147
 در جفـیؼ روح انيْاٌی آىغه اؿث :و قیَْ ةَ ُيیً ٌُؼ ىیم دارٌغ و ایً آیَ یکی از ادنَ ایكان ةؼ زّاز ىحَْ اؿث ؛ و اؿحغاللظّد را ةا ایً ىٌهب کَ ایً آیَ در كؼائث أةیّ و اةً ّتاس "إنی أزم ىـيی" ةّده اؿث جاییغ ىی کٍٍغ ؛ و کالم در ایً ىٌهب ىكِّر اؿث
 .ىا ٌیؽ در ایً ىّرد ةضذی ٌغاریو کَ ىحَْ در اةحغا صالل ةّد ؿپؾ صؼام قغ (.آنّؿی1415 ،ق،ج،5ص)5
 -2قرائت بسياري از بسرگان صحابه:
ًتق روایات ،ةـیاري از ةؽرگان مضاةَ و جاةْیً ىاٌٍغ اةً ّتاس و اةی ةً کْب و ىساُغ و ؿْیغ ةً زتیؼ و اةً ىـّْد و ؿغي و
دیگؼان ایً آیَ را در ىّرد ٌکاح ىّكث ىْ داٌٍغ.
ةا ىؼازَْ ةَ کهيات امضاب ىْ ةیٍیو کَ (اؿحيحاع) ،صلیلث قؼّیَ ةؼاى ٌکاح ىّكث اؿث و روایات فؼاواٌْ در مضاح اُم ؿٍّث و
غیؼ آن وزّد دارد کَ ىحَْ را ةَ ٍّّان ّلغ ىّكث داٌـحَ و آیَ ىحَْ را در ىّرد ٌکاح ىّكث ىْ داٌٍغ« :ایً روایث در کحاب ىـٍغ اصيغ
کَ از کحب ىْحتؼ ّاىَ اؿث آىغه و ةا مؼاصث آیَ را در ىّرد ىحَْ ىْ داٌغ و ويٍاً ىْحلغ اؿث کَ ٌـط و ٌِْ ٌكغه اؿث و ایً صکو جا
رصهث رؿّل گؼاىْ اؿالم مهْ اهلل ّهیَ وآنَ ،ةاكْ ةّد و ىا ةَ آن ّيم ىْ کؼدیو»( .اةً صٍتم،ةی جا،ج  ،4ص )436
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ةٍاةؼایً ىؼاد از اؿحيحاع ،ةیان ّلغ ىّكث اؿثُ ،ؼ چٍغ کَ ةؼظْ از اُم ؿٍّث امؼار دارٌغ کَ ىٍْاى نغّى آن ،یٍْْ ةِؼه گیؼى و
جهػّذ ىؼاد اؿث ونْ ایً گٌَّ اؿحفاده؛ اوالً ،ةا َاُؼ آیَ در جْارض اؿث ،زیؼا نؽوم ىِؼ در ازدواج دائو ةَ ىسؼد ّلغ اؿث و ٌیازى ةَ جيحِ و
جهػّذ ٌغارد .اىا در ایً آیَ پؼداظث ىِؼیَ را ىكؼوط ةَ اؿحيحاع و ةِؼه ورى زٍـْ کؼده اؿث ،پؾ ىلنّد ّلغ ازدواج دائو ٌیـث.
و داٌیاً ةا فِو ةؽرگان امضاب و جاةْیً و ةاالجؼ از ُيَ ،اُم ةیث ّهیِو انـالم ةَ ٍّّان ىفـّؼان امهْ كؼآن ،در جٍافْ اؿث .چٍاٌچَ
یکْ از ىفـّؼان در ایً زىیٍَ ىْ گّیغ :ةؽرگان امضاب و جاةْیً ىاٌٍغ اةً ّت اس ىفـّؼ ىْؼوف اؿالم ،اةْ ةً کْب ،زاةؼةً ّتغاهللّ ،يؼان
صنیً ،ؿْیغةً زتیؼ ،ىساُغ ،كحاده ،ؿغى و گؼوه زیادى از ىفـؼان اُم جـًٍ و جيام ىفـّؼان اُم ةیث ّهیِو انـالم جياىاً از آیَ فّق،
صکو ازدواج ىّكث را فِيیغه اٌغ ،جا آٌسا کَ فعؼ رازى ةا جيام قِؼجْ کَ در روصیَ قکاك ةّدن دارد و ةَ اىام انيكکّکیً ىْؼوف اؿث ةْغ
از ةضخ ىكؼوصْ ،درةاره آیَ ىْ گّیغ « :ىا ةضخ ٌغاریو کَ از آیَ فّق صکو زّاز ىحَْ اؿحفاده ىْ قّد ،ةهکَ ىا ىْ گّییو صکو ىؽةّر ةْغ
از ىغجْ ٌـط قغه اؿث»(.ىکارم قیؼازى 1374 ،ش،ج  ،3ص )336
و از ُيیً رو ،اةً ّتاس ،اة ْ ةً کْب ،ؿْیغةً زتیؼ ،و ؿغیؼ آیَ را چٍیً كؼائث ىْ کؼدٌغ« :فَيَا اؿْحَيْحَْْحُوْ ةَِِ ىًٍَُِِّْ إِنْ أَزَمٍ
ىُـَيًّْ فَآجًَُُُّّ أُزُّرًََُُّ فَؼِیىَةً» کَ ةَ ٍّّان جفـیؼ آیَ «إِنْ أَزَمٍ ىُـَيًّْ» جا وكث ىضغودى را اوافَ ىْ کؼدٌغ جا روقً کٍٍغ کَ ىلنّد
آیَ ،ازدواج ىّكث اؿث ٌَ دایو (.ىْؼفث 1418 ،ق ،ج  ،1ص )531
 -3روایات وارده:
در ظنّص زّاز ازدواج ىّكث ،روایات ىْحتؼه و ىحّاجؼ فؼاواٌْ داریو کَ ةَ ىّاردي اقاره ىی قّد:
انف .از اىام ةاكؼّهیَ انـالم ٌلم قغه کَ در پاؿط قعنْ ةَ ٌام ّتغاهلل ةً ّيیؼ نیذْ در ىّرد ىحَْ فؼىّد« :اصهِا اهلل فْ کحاةَ و
ّهْ نـان ٌتیَ فِْ صالل انْ یّم انلیاىة» « ظغاوٌغ آن را در كؼآن و ةؼ زةان پیاىتؼش صالل کؼده اؿث و آن جا روز كیاىث صالل ىْ
ةاقغ»(.صؼّ ّاىهی 1414 ،ق ،ج ،21ص )6
ب .از اىام مادق ّهیَ انـالم ٌلم قغه اؿث کَ فؼىّد « :انيحْة ٌؽل ةِا انلؼآن و زؼت ةِا انـٍة ىً رؿّل اهلل مهْ اهلل ّهیَ وآنَ»؛
«صکو ىحَْ در كؼآن ٌازل قغه و ؿٍث پیاىتؼمهْ اهلل ّهیَ وآنَ ةؼ ًتق آن زارى گؼدیغه اؿث»ُ( .يان)
ج) ىـهو از ًؼیق ّتغانؼزاق از اةً زؼیش از ٌّا از زاةؼةً ّتغاهلل اٌنارى ٌلم ىْ کٍغ کَ ةؼاى ةسا آوردن ّيؼه ةَ ىکَ آىغٌ .ؽد او
رفحیو و ىؼدم ؿؤاالت چٍغى پؼؿیغٌغ .ؿپؾ از ىحَْ ؿؤال کؼدٌغ .زاةؼ گفث « :آرى ،ىا در زىان پیاىتؼ و اةّةکؼ و ّيؼ ةَ ازدواج ىّكث
دؿث ىْ زدیو»ٌ .یؽ از اةً زؼیش ٌلم ىْ کٍغ کَ« :اةّ ز ةیؼ ةَ ىً گفث :از زاةؼةً ّتغاهلل قٍیغم کَ ىْ گفث :ىا در زىان پیاىتؼمهْ اهلل
ّهیَ وآنَ و اةّةکؼ ،ةا اٌغك ازؼجْ زٌان را ةَ ازدواج ىّكث در ىْ آوردیو جا ایٍکَ ّيؼ ةَ ظاًؼ ىازؼاى ّيؼةً صؼیخ آن را ىٍِ کؼد»(.
صساج ٌیكاةّري  1412،ج  ،4ص)131
د) .از اىام رواّهیَ انـالم ٌلم قغه کَ فؼىّدٌغ « :اصم رؿّل اهلل مهْ اهلل ّهیَ وآنَ انيحْة و نو یضؼىِا صحْ كته» «پیاىتؼمهْ
اهلل ّهیَ وآنَ ازدواج ىّكث را صالل داٌـحَ و جا زٌغه ةّد آن را صؼام ٌکؼد»( .صؼّ ّاىهی 1414 ،ق ،ج ،21ص )8
ةٍاةؼىّارد ىػکّر در ىی یاةیو کَ امم ىكؼوع ةّدن ازدواج ىّكث در زىان پیاىتؼمهْ اهلل ّهیَ وآنَ كٌْْ اؿث ،و ةؼ ایً اىؼُ ،و
آیَ داریو و ُو روایات و ُو ؿٍّث پیاىتؼمهْ اهلل ّه یَ وآنَ و ائيَ ّهیَ انـالم و امضاب و جاةْیً ،کَ در کحب قیَْ و اُم ؿٍّث ىّزّد
اؿث .و ُیچ گٌَّ دنیم كاةم اّحيادى درةاره جضؼیو ازدواج ىّكث ،زؽ ٌِْ ّيؼ از ؿّى اُم ؿٍّث در دؿث ٌیـث .و ةغیِْ اؿث کَ ُیچ
کؾ زؽ پیاىتؼ صق ٌـط اصکام را ٌغارد و جٍِا اوؿث کَ ىْ جّاٌغ ة َ فؼىان ظغاوٌغ ،پاره اى از اصکام را ٌـط کٍغ ،و ةْغ از رصهث
پیاىتؼمهْ اهلل ّهیَ وآنَ ةاب ٌـط ةَ کهْ ىـغود قغه اؿث.ةٍاةؼایً زاى ُیچ گٌَّ قتَِ ةاكْ ٌيْ ىاٌغ کَ آیَ  24ؿّره ٌـاء درةاره
ازدواج ىّكث اؿث زیؼا جْتیؼ اؿحيحاع مؼیش در ىحَْ اؿث .و در فؼٍُگ كؼآٌْ ازدواج دایو ةا جْتیؼ ٌکاح یادقغه اؿث .نػا در كؼائث ّتغاهلل
ةً ىـّْد و اةْ ةً کْب (ایً دو مضاةْ ةؽرگ) و ،...ةَ ٍّّان جفـیؼّ ،تارت «إِنْ أَزَمٍ ىُـَيًّْ» اوافَ قغه اؿث جا ُیچ اةِاىْ ةاكْ ٌياٌغ
کَ ىلنّد آیَ ،ازدواج ىّكث اؿث.

نظریه نسخ حکن ازدواج هوقت
جيام ىـهياٌان ازياع و اجفاق دارٌغ کَ چٍیً ٌکاصی در اؿالم جكؼیِ قغه اؿث ةَ ًّري کَ ُیچ یک از ّهياء ىػاُب اؿالىی ( ةا
جيام اظحالفاجكان) در ایً ىّرد اظحالفی ٌغارٌغ  .ونی اُم ؿٍث كائم ةَ ٌـط ایً صکو قغه اٌغ.
زاةؼ ةً ّتغ انهََّ اٌنارى ىْگفث“ :ازدواج ىّكث در ىی ان ىا در ِّغ پیاىتؼ (ص) و در ظالفث اةّ ةکؼ و ٌیيْ از ظالفث ّيؼ ،ىْيّل
ةّد ؿپؾ ّيؼ از آن ٌِْ کؼدً ).تاًیائی 1417،ق ،ج  ،4ص ) 431
 -در جفـیؼ اةً کذیؼ کَ یکی از جفاؿیؼ كؼآن اُم ؿٍث اؿث و اةً کذیؼ آن را در كؼن ُكحو ٌّقحَ اؿث آىغه اؿث:
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ةَ ایً آیَ ةؼاي ادتات ٌکاح ىحَْ اؿحغالل قغه اؿث ؛ وقکی ٌیـث کَ ىحَْ در اةحغا زایؽ ةّده اؿث و ؿپؾ ٌـط قغه اؿث( .اةً
کذیؼ ،1421 ،ص)475
اىا در ایً کَ چگٌَّ ٌـط قغه اؿث گفحَ اٌغٌاؿط ظّد كؼآن اؿث و گاُی كائم قغه اٌغٌ ،اؿط ُيان ؿٍث اؿث و قعل پیاىتؼ
(ص)ىحَْ را صؼام کؼده اؿث(.انلؼًتی  1417ص )184
ّغه اي از آٌان گفحَ اٌغ صکو ىحَْ ةا آیَ" إِالَّ َّهْ أَزْوازِِِوْ أَوْ ىا ىَهَکَثْ أَیْياٌُُِوْ فَإٌَُِِّوْ غَیْؼُ ىَهُّىیًَ فَيًَِ اةْحَغَْ وَرَاءَ ذَانِکَ فَأُوْنَئکَ ُُوُ
انَْْادُون " (ىؤىٍّن )7 – 6
" و آٌِا کَ داىان ظّد را (از آنّده قغن ةَ ةّْفحْ) صفٍ ىْکٍٍغ .جٍِا آىیؽش زٍـْ ةا ُيـؼان و کٍیؽاٌكان دارٌغ ،کَ در
ةِؼهگیؼى از آٌان ىالىث ٌيْقٌّغ  .و کـاٌْ کَ غیؼ از ایً ًؼیق را ًهب کٍٍغ ،جساوزگؼٌغ"ٌـط قغه اؿث.
کَ در زّاب ایً كّل ىی جّان گفث :ایً دو آیَ ىکی و آیَ ىحَْ ىغٌی اؿث ،و آیَ ي ىحلغم (ىکی) ٌيی جّاٌغ آیَ ىحأظؼ (ىغٌی) را
ٌـط کٍغ.از ًؼف ی ىحَْ یک ازدواج اؿث و زٌی کَ ةَ ّلغ ىحَْ در ىی آیغ ،زوزَ و ُيـؼ قعل ىضـّب ىی قّد پؾ ةیً دو آیَ ةا آیَ
ىحَْ جْاروی ٌیـث جا ایً کَ كّل ةَ ٌـط مضیش ةاقغ.
وّغه اي آیَ ىیؼاث را ٌاؿط صکو ىحَْ داٌـحَ چؼا کَ در ىحَْ ىیؼاث ٌیـث.
ةایغ در پاؿط گفث کَ اٌحفاء ةْىی از آدار ،دالنث ةؼ اٌحفاء ىّوّع ٌغارد .ىذالً زٌی کَ جيکیً ٌکٍغ و ٌاقؽه ةاقغ ٌفلَ ٌغارد .ةا ایً کَ
ٌفلَ از او ٌفی قغه ونی ُيـؼ قعل ةاكی ىی ىاٌغ و ؿایؼ اصکام و آدار ىعحل ةَ زوزَ ةؼ او زاري ىی قّد .یا ایً کَ زن کحاةی ُؼ گاه ةا
ىؼد ىـهياٌی ازدواج کٍغ از او ارث ٌيی ةؼد ونی ةاكی اصکام زوزیث را دارد(.انلؼًتی  1417ص ) 184

ثبت عقود در قرآن
ّهو دتث ،ریكَ در فؼٍُگ كؼآٌی دارد .ظغاوٌغ ىحْال در آیَ 282ؿّره ةلؼه در ظنّص دتث وکحاةث درىْاىالت وّلّدىیفؼىایغ« :
یا أَیَُِّا انَّػیًَ آىٍَُّا إِذا جَغایٍَْحُوْ ةِغَیًٍْ إِنْ أَزَمٍ ىُـَيًّْ فَاکْحُتُّهُ وَ نْیَکْحُبْ ةَیٍَْکُوْ کاجِبٌ ةِانَْْغْلِ وَ ال یَأْبَ کاجِبٌ أَنْ یَکْحُبَ کَيا َّهَّيََُ انهََُّ فَهْیَکْحُبْ وَ
م وَنِیُّ َُ
ن کانَ انَّػي َّهَیَِْ انْضَقُّ ؿَفیِاً أَوْ وَْیفاً أَوْ ال یَـْحٌَیُِ أَنْ یُيِمَّ َُُّ فَهْیُيْهِ ْ
نْیُيْهِمِ انَّػي َّهَیَِْ انْضَقُّ وَ نْیَحَّقِ ا نهَََّ رَةََُّ وَ ال یَتْعَؾْ ىٍِْ َُ قَیْئاً إِ ْ
ةِانَْْغْلِ وَ اؿْحَكِِْغُوا قَِیغَیًِْ ىًِْ رِزانِکُوْ فَإِنْ نَوْ یَکٌُّا رَزُهَیًِْ فَؼَزُمٌ وَ اىْؼَأَجانِ ىِيًَّْ جَؼْوَّْنَ ىًَِ انكَُِّغاءِ أَنْ َجىِمَّ إِصْغاُُيا فَحُػَکِّؼَ إِصْغاُُيَا
ب انكَُِّغاءُ إِذا ىا دُُّّا وَ ال جَـْئَيُّا أَنْ جَکْحُتُّهُ مَغیؼاً أَوْ کَتیؼاً إِنْ أَزَهَِِ ذنِکُوْ أَكْـَيُ ٍِّْغَ انهََِّ وَ أَكَّْمُ نِهكَِّادَةِ»....
انْأُظْؼى وَ ال یَأْ َ
ایً آیَ صاوي ٌکات زیؼ اؿث:
ٌّ-1قحً كؼارداد کحتی در ىّاردي کَ ىّرد ٌُؼایً آیَ قؼیفَ اؿث اىؼي اؿث ىـحضب و ّيّىیث دارد.
 -2اصکام دكیلْ کَ در ایً آیَ در ىّرد جٍُیو ؿٍغ ،ةؼاى ىْاىالت وّلّد ذکؼ قغه اؿث ،آن ُو ةا ذکؼ زؽئیات در جيام ىؼاصم ،در
ًّالٌْجؼیً آیَ كؼآن ىسیغ ،ةیاٌگؼ جّزَ ّيیلْ اؿث کَ كؼآنٌ ،ـتث ةَ اىّر ىـهيیً و ٌُو کار آٌِا دارد.
-3جٍُیو اؿٍاد در ًّالٌْجؼیً آیَ كؼآن ةْغ از ةیان اصکاىْ کَ ىؼةّط ةَ اٌفاق در راه ظغا و ُيچٍیً ىـانَ رةاظّارى ةّده آىغه
اؿث وةؼاى ایٍکَ زهب اًيیٍان ةیكحؼى قّد و كؼار داد از ىكکالت اصحيانْ ؿانو ةياٌغ ،ىْافؽایغ :ةایغ ٌّیـٍغهاى از روى ّغانث (ؿٍغ)
ةٍّیـغ (وَ نْیَکْحُبْ ةَیٍَْکُوْ کاجِبٌ ةِانَْْغْلِ).
ةٍا ةؼ ایً ،ایً كؼار داد ةایغ ةَ وؿیهَ قعل ؿّىْ جٍُیو گؼدد و آن قعل ّادل ةاقغ.
ب
-4کـْ کَ كغرت ةؼ ٌّیـٍغگْ دارد ٌتایغ از ٌّقحً ظّددارى کٍغ و ُياٌٌّر کَ ظغا ةَ او جْهیو داده اؿث ةایغ ةٍّیـغ (وَ ال یَأْ َ
کاجِبٌ أَنْ یَکْحُبَ کَيا َّهَّيََُ انهََُّ فَهْیَکْ ُحبْ)( .ىکارم قیؼازي1374 ،ش ،ج ،2ص)392
یٍْْ ةَ پاس ایً ىُّتحْ کَ ظغا ةَ او داده ٌتایغ از ٌّقحً كؼارداد قاٌَ ظانْ کٍغ ،ةهکَ ةایغ ًؼفیً ىْاىهَ را در ایً اىؼ ىِو
کيک ٌيایغ.
 -5ةایغ در اىالء و اّحؼاف ّغانث را رّایث کٍغ (ةانْغل) ٌَ.چیؽى ةیف از صق آٌِا ةگّیغ و ٌَ ةَ زیان آٌِا گام ةؼدارد.
 -6ؿپؾ اوافَ ىْ کٍغّ :الوه ةؼ ایً ،دو قاُغ ةگیؼیغ (وَ اؿْحَكِِْغُوا قَِِیغَیًِْ) .و ایً دو قاُغ ةایغ از ىؼدان قيا ةاقٍغ (ىًِْ
رِزانِکُوْ) .اوافَ کؼدن آن ةَ ويیؼ "کو" ٌكان ىی دُغ ىعاًب در ایٍسا گؼوه ىـهيیً اؿث).
 -7از کـاٌْ کَ ىّردروایث و اًيیٍان قيا ةاقٍغ ( ىِيًَّْ جَؼْوَّْنَ ىًَِ انكَُِّغاءِ).از ایً زيهَ ىـانَ ّادل ةّدن و ىّرد اّحياد و
اًيیٍان ةّدن قِّد ،اؿحفاده ىْقّد کَ در روایات اؿالىْ ٌیؽ ةَ ًّر گـحؼده ةَ آن اقاره قغه اؿث.
ب
 -8یکْ دیگؼ از اصکام ایً ةاب ایً اؿث کَ ُؼ گاه ،قِّد را (ةؼاى جضيم قِادت) دّّت کٍٍغ ،ظّد دارى ٌٍيایٍغ (وَ ال یَأْ َ
انكَُِّغاءُ إِذا ىا دُُّّا).ةٍا ةؼ ایً جضيم قِادت ةَ ٍُگام دّّت ةؼاى ایً کار ،وازب اؿث.ایً اصحيال ٌیؽ داده قغه کَ ُو پػیؼفحً دّّت
ةؼاى جضيم قِادت (دیغن واكَْ) الزم اؿث ،و ُو ةؼاى اداى قِادت( .ىکارم قیؼازي1374 ،ش ،ج ،2ص )392
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 -9از ٌّقحً  ،کّچک یا ةؽرگْ کَ داراى ىغت اؿث ىهّل و ظـحَ ٌكّیغ (وَ ال جَـْئَيُّا أَنْ جَکْحُتُّهُ مَغِیؼاً أَوْ کَتِیؼاً إِنْ أَزَهَِِ) .ؿپؾ
ىْافؽایغ:
ي ٍِّْغَ انهََِّ وَ
ایً در ٌؽد ظغا ةَ ّغانث ٌؽدیکجؼ و ةؼاى قِادت ىـحلیوجؼ ،و ةؼاى زهّگیؼى از قک و جؼدیغ ةِحؼ اؿث (ذ ِنکُوْ أَكْـَ ُ
أَكَّْمُ نِهكَِّادَةِ وَ أَدٌْْ أَنَّا جَؼْجاةُّا)
در واكِ ایً زيهَ اقاره ةَ فهـفَ اصکام فّق در ىّرد ٌّقحً اؿٍاد اؿث ،ىْگّیغ :جٍُیو اؿٍاد و دكث در آن از یک ؿّ واىً
ازؼاى ّغانث و از ؿّى دیگؼ ،ىّزب جلّیث و اًيیٍان قِّد ةَ ٍُگام اداى قِادت و از ؿّى ؿّم ىاٌِ ایساد ةغةیٍْ در ىیان افؼاد زاىَْ
ىْقّد.ایً زيهَ ةَ ظّةْ ٌكان ىْدُغ کَ اؿٍاد جٍُیو قغه ىْجّاٌغ ةَ ٍّّان قاُغ و ىغرکْ ىّرد جّزَ كىات كؼار گیؼد( .ىکارم
قیؼازي1374 ،ش ،ج ،2ص)392 :
 -10ایً اصحيال ٌیؽ وزّد دارد کَ ىٍُّر قاُغ گؼفحً در جيام ىْاىالت وّلّد اؿث و ةَ ُؼ صال فلِاى قیَْ و اُم ؿٍث -زؽ
گؼوه اٌغکْ -ایً دؿحّر را یک اىؼ اؿحضتاةْ ىْداٌٍغ ٌَ وزّةْ -و ىـهو اؿث کَ ىْاىالت ةـیار کّچک روزاٌَ را قاىم ٌيْقّد.
 -11در آظؼیً صکيْ کَ در ایً آیَ ذکؼ قغه ،ىْفؼىایغُ :یچگاه ٌتایغ ٌّیـٍغه ؿٍغ و قِّد (ةَ ظاًؼ ةیان صق و ّغانث) ىّرد
وؼر و آزار كؼار گیؼٌغ (وَ ال یُىَارَّ کاجِبٌ وَ ال قَِِیغٌ).کَ اگؼ چٍیً کٍیغ از فؼىان ظغا ظارج قغیغ (فَإٌََُِّ فُـُّقٌ ةِکُوْ).و ةَ ایً جؼجیب كؼآن ةَ
کاجتان و قاُغان ،ىنٌّیث و اىٍیث ىْدُغ ،و ىؤکغا از ىؼدم ىْظّاُغ کَ ىحْؼض ایً اكاىَ کٍٍغگان صق و ّغانث ٌكٌّغ( .ىکارم
قیؼازي1374 ،ش ،ج ،2ص )392

ثبت ازدواج هوقت در چه صورت الساهی است؟
در كاٌّن صيایث ظاٌّاده ىنّب 1391ودر ىاده 21آن ويً جأکیغ ةؼ آٌکَ ٌُام صلّكی زيِّري اؿالىی ایؼان ةا رویکؼد ةَ
ىضّریث و اؿحّاري رواةي ظاٌّادگی ،ازدواج دائو را ىت ٍاي جكکیم ظاٌّاده ىی داٌغٌ ،کاح ىّكث را ةؼ اؿاس اصکام قؼیْث و كاٌّن ىغٌی
ایؼان زایؽ داٌـحَ و در ؿَ صانث دتث آن را انؽاىی ىی داٌغ کَ ّتارت از ةاردار قغن زوزَ ،جّافق ًؼفیً و یا قؼط ويً ّلغ ىیةاقغ .در
ىاده  51آن ّغم دتث در ایً قؼایي را ىكاةَ ّغم دتث ازدواج دائو ىكيّل اصکام کیفؼي ةؼىی قيارد .درایً كاٌّن جاکیغ قغه کَ ازدواج
ىّكث ٌیاز ةَ دتث در دفاجؼ رؿيی ازدواج و ًالق ٌغارد ىگؼ ایٍکَ ارجتاط زن و ىؼد ىٍسؼ ةَ ةارداري قغه ةاقغ یا در ازدواج ىّكث ،قؼط،
دتث ازدواج ةاقغ( .ىضغث،1393،ىاده  21آئیً ٌاىَ ازؼایی)
پیف از جنّیب ایً كاٌّن فؼزٌغاٌی وزّد داقحٍغ کَ صامم ازدواج ُاي ىّكث دتث ٌكغه ةّدٌغ و جّافلی ُو در ایً راةٌَ ٌكغه ةّد
در ٌحیسَ ایً فؼزٌغان جا ؿً دةـحان و یا ةاالجؼ رقغ کؼده ةّدٌغ و ةَ ظاًؼ ایٍکَ قٍاؿٍاىَ اي ٌغاقحٍغ و ىْيّال ُو پغر ایً ظاٌّاده را
جؼك کؼده ةّد ،نػا ایً کّدکان ةغون ُّیث ىی ىاٌغٌغ و دچار ىكکم ىی قغٌغ .در ایً كاٌّن آىغه کَ اگؼ ةارداري مّرت ةگیؼد و فؼزٌغي
در کار ةاقغ ازدواج ىّكث انؽاىا ةایغ دتث قّد و ایً ظال كاٌٌّی ىؼجفِ ىی قّد .ةا دتث كاٌٌّی ازدواج ىّكث ،فؼزٌغ صامم از ایً ازدواج
ّالوه ةؼ داقحً ُّیث و قٍاؿٍاىَ ىیجّاٌغ از پغر ظّد ُو ارث ةتؼد.
ّغم ازتار كاٌّن گػار درگػقحَ ةؼ دتث ازدواج ىّكث ىٍسؼ ةَ ایً قغه ةّد کَ در ةـیاري از ىّارد ازدواج ىّكث دتث ٌكغه و زٌان در
مّرت ةاردارقغن ةا ىكکم زغي ةٍَّّان ادتات ٌـب کّدکكان روةَرو قٌّغ .ایً زٌان ةؼاي گؼفحً قٍاؿٍاىَ فؼزٌغقان ُیچ ىغرکی ةؼاي
ادتات ُّیث فؼزٌغ ٌغارٌغ.
در ةـیاري از ىّارد زٌان ٌيیجّاٌٍغ داةث کٍٍغ کَ فؼزٌغقان صامم ازدواج ىّكث اؿث و در ىّارد ىحْغد ىؼدان چّن ىعفیاٌَ ازدواج
ىّكث کؼدهاٌغ ،ةَ ىضه ایٍکَ ىحّزَ ةارداري ُيـؼقان ىیقٌّغ ،راةٌَ را كٌِ ىیکٍٍغ.
در كاٌّن زغیغ صيایث ظاٌّاده ةا جّزَ ةَ ىكکالت ىحْغد در زىیٍَ ازدواج ىّكث كاٌّنگػار ةاالظؼه ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ اگؼ ٌکاح
ىّكث دتث ٌكّد ،اىکان ؿّء اؿحفاده وزّد دارد و ىيکً اؿث ةؼاي افؼادي کَ ةَ دالیم قؼّی جً ةَ ایً ازدواجُا ىیدٍُغ ،ىكکالجی ایساد
قّد ،اىا وكحی ٌکاح ىّكث دتث و وتي قغه ةاقغ ،کـی ٌيیجّاٌغ ةؼاي آٌِا ىؽاصيحی ایساد کٍغ؛ ٌَ جٍِا از ٌُؼ قؼّی ،ةهکَ ةَ نضاظ ّؼفی
و كاٌٌّی ٌیؽ افؼاد اصـاس اىٍیث و آراىف ظّاٍُغ کؼد و ووْیث قٍاؿٍاىَ و ُّیث فؼزٌغان آٌِا ٌیؽ ةَ راصحی ىكعل ظّاُغ قغ؛ نػا
كاٌٌّی را ةؼاي انؽام دتث ازدواج ىّكث ةا قؼایي ظاص ةَ جنّیب رؿاٌغ.
دتث ازدواج ىّكث در كاٌّن كتم ،كاةهیث ازؼا داقث ،اىا در كاٌّن زغیغ صيایث ظاٌّاده ،الزماالزؼا قغه اؿث(.اؿغي،1387،ص)8
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نتيجه گيري
ٌکاح ىّكث از زيهَ اصکام فلِی و صلّكی در ىّوّع ازدواج ىی ةاقغ ،کَ از دیؼ ةاز ىّرد ىٍاككَ ةّده اؿث ُؼچٍغ جياىی فؼق ىـهياٌان
اجفاق دارٌغ کَ در قؼیْث اؿالم ازدواج ىّكّث صالل و ىّرد جأییغ رؿّل ظغا(ص) ةّده اؿث،اىا فلیِان ىػاُب چِارگاٌَ ةاور دارٌغ ،ایً
صکو ةْغُا ٌـط و از ىیان ةؼداقحَ قغه اؿث .در ىلاةم ،فلیِان اىاىی امؼار دارٌغ کَ ٌـعی در کار ٌتّده و صکو ُو چٍان ةَ كّّت ظّد
ةاكی اؿثُ .ؼگؼوه ةؼا ي ادتات ىغّاي ظّد دالیهی ذکؼ ٌيّدٌغ کَ ةَ ٌُؼ ىیؼؿغ اگؼ كؼار ةؼ ٌـط صکيی ةاقغ کـی زؽ پیاىتؼ(ص)
قایـحگی ایً کار را ٌغارد واز آٌسا کَ ائيَ اًِار ةَ ؿیؼه پیاىتؼ(ص)ّيم ىی کؼدٌغ ،پؾ ٌـعی در کار ٌتّده اؿث.
در ظنّص دتث ٌکاح ىّكث ةایغ گفث ً:تق جاکیغي کَ اؿالم از ؿ ّیی ةَ رّایث کحاةث وىـحٍغ ؿازي ّلّد داقث واز ؿّیی
دیگؼدكحی کَ ةؼرّایث صلّق افؼاد در ایً ظنّص اّيال ىی قغاىؼ دتث را گـحؼده جؼ کؼده اؿث چؼاکَ رّایث صلّق افؼادایساب ىی کٍغ
کَ ّلّد دتث گؼدد وّلغ ٌکاح ىـحذٍی از ایً ىّوّع ٌیـث در کٍاراصادیخ ورفحار ىْنّىیً وقعل پیاىتؼ(ص) ةؼ صفٍ صلّق ىؼدم
كؼآن کؼیو در آیَ 282ؿّره ةلؼه ةَ مؼاصث ةؼ نؽوم دتث ّلّد جاکیغ کؼده اؿث ّلغ ٌکاح ىّكث ٌیؽ صلّكی را ةؼاي زوزیً ُيچٍیً ةؼاي
فؼزٌغ صامم از ایً ازدواج ایساد ىی کٍغکَ صفٍ ورّایث آن نؽوم دتث آٌؼا ىی ًهتغ.
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