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 حقوقی و فقهی لغوی، منظر از نکاح بررسی و تحلیل

 
 

 

 2 عارفیان غالمرضا، 1 سکاچایی هدایت سارا

 

 

 یرانا بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه 1

 (مسؤل نویسنده) یرانا بندعباس، اسالمی، ازاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه 2

 

 

 

 محترم باشد، گرفته صورت ملت و قوم آن آیین اساس بر که را ازدواجی اسالم، :چکیده

 شرعی وقتی او ازدواج عقد کرد، مسلمانی ادعای کسی اگر اساس، این بر. داندمی صحیح و

 اسالمی، اصطالح در نکاح همچنین. باشد اسالمی موازین بر منطبق که بود خواهد حالل و

 آنها شرعی وکیل یا و ولی یا و آنها ضایتر با مرد و زن یک بین زناشویی پیوند ایجاد یعنی

 عده در و نداشتن شوهر نیز و یکدیگر به دو این نبودن محرم که دیگری شرایط رعایت با

 تمام است قرآن صریح حکم چون که شرایطی است، آن شرایط از برخی زن، نبودن

 اطالعات حلیلت تجزیه باروش حاضر مقاله  .دارند نظر اتفاق آن بر سنی و شیعه مسلمانان،

 آن بر عالوه. باشد می نکاح مسئله حقوقی و  فقهی لغوی؛ تحلیل بر تمرکز کار این در

 .دهد می قرار بررسی و بحث مورد نیز را انواع و نکاح عقد شرایط

 نکاح شرعی التزامات منقطع، نکاح ، دائم نکاح نکاح،هاي كلیدي: واژه

  

 

 

 مقدمه

 بر خاصی قوانین و مشترک، زندگی ایجاد جهت مرد و زن یک توافق از است عبارت و دواجاز همان زناشویی پیمان یا نکاح عقد

 این پذیرفتن بر دایر کلماتی بایستی طرفین عقد، انعقاد جهت جامعه، خاص فرهنگ به بسته. نمایدمی حکومت پیمان این

 میان چندانی تفاوت حال این با دارند نکاح از را خود خاص تعریف نیز اسالم در مذهبی های¬فرقه از یک هر.  کنند ادا پیمان

 با.  دانندنمی الزم را شاهد حضور شیعیان ولی دانندمی الزم هم را شاهد دو حضور سنّت اهل مثال برای ندارد جود تعاریف این

 که بگوییم انیمتو¬می نماییم تعریف باشد سنّت اهل فقه و شیعه فقه قبول مورد که نحوی به را نکاح بخواهیم اگر حال این

 و مقصود معنای انشا بر باشند داشته داللت باید که لفظی دو قبول و ایجاب بر است مشتمل و زن و مرد بین است میثاقی نکاح

 .آن به رضای
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 قرار بررسی و بحث مورد حقوقی و فقهی لغوی، اندازچشم ازسه مجال این در. است تبیین قابل مختلف منظرهای از نکاح واژه

 .گرفت دخواه

 

 نکاح لغوي  معناي

 آن شرعی معنای گویند نکاح هم عقد به و است وطی معنای به لغت در و باشد¬می یضرب ضرب وزن بر ینکح نکح مصدر نکاح

 معنای با که نکاح لغوی معانی از. باشد¬می نَکَحَ ریشه از قیاسی غیر و ثالثی مصدر نکاح. عقد در مجاز و است وطی در حقیقت

 قرار استفاده مورد نکاح با همدوش ازدواج فارسی ادبیات در. است اختالط و انضمام دارد، تناسب ما بحث مورد و نآ اصطالحی

  .گیردمی

 نکاح و است شرعیه حقیقت یک عقد برای از نکاح که شودمی استنباط چنین معنا این از و است عقد معنای به نکاح قرآن در

 جماع برای از و است عقد برای از نکاح اصل که گفته مفردات در اصفهانی اغبر.  است لغوی حقیقت یک وطی معنی به

 برخی نظر به است بضع عوض مهر و  زوجه بضع از است زوج انتفاع که اینست دیگر قول یک. است شده آورده استعاره

 . شد گفته چنانکه یوط از یا است مشهور چنانکه عقد از است عبارت آیا که است نکاح حقیقت در اختالف نویسندگان

 نکاح حقوقی معناي

 هاآن به و گرددمی حاصل مرد و زن بین  عقد وسیلۀ به که عاطفی و حقوقی است ایرابطه( نکاح) ازدواج حقوقی، اصطالح در 

 تعریف دواجاز از یا نکاح مدنی قانون در.  است جنسی تمتّع حقّ رابطه این بارز مظهر و کنند؛ زندگی یکدیگر با که دهدمی حقّ

 و ازدواج معنی به نکاح عقد لفظ قرائن به توجه با مدنی قانون در اما کردن نزدیکی لغوی معنی امامیه فقه کتب در. است نشده

 .است آمده زناشویی

 مقتضای با مخالف که شرطی هر توانندمی ازدواج عقد طرفین: گوید¬می که آنجا خصوصبه م.ق 1111 و 1402 و 1411 مواد

 آمده قوانین در هم زناشویی معنی به عقد که است نظریه این موید. بنمایند دیگر عقد یا ازدواج عقد ضمن در نباشد مزبور عقد

 زن بر را زناشویی زندگی که نماید رفتاری سوء شوهر کهدرصورتی: گوید¬می 1114 مردادماه مصوب ازدواج قانون 1 ماده .است

 دقت با همچنین. نماید مطلقه بائن طالق به را خود قطعی، حکم صدور و محکمه در اثبات با تواندمی زن نماید تحمل قابل غیر

 .گردد تعبیر و معنا زناشویی عقد به نکاح که است ترنزدیک مقصود به گفته این 1132 مصوب خانواده حمایت قانون 1 ماده در

 :که دانست باید ازدواج عقد به نکاح معنی در

 معنی به و گردید ازدواج و شدهتبدیل( د) به( ت) عربی زبان قواعد طبق بر بوده «ج و ت» از اصل در است لافتعا باب از ازدواج

 که است حقوقی رابطه از عبارت نکاح گویند¬می نکاح تعریف در حقوقدانان. زن ناحیه از است زوجیت قبول و زوج اختیار

 از که دهد¬می حق هاآن به و معین مقررات طبق بر مشترک زندگی برای. )شود¬می حاصل زن و مرد بین عقد وسیلهبه

 دائم نکاح تعریف است کرده بیان مرد و زن بین حقوقی رابطه به را خانواده تشکیل که تعریف این.( ببرند جنسی تمتع یکدیگر

 و یمین ملک حلیت همچنین. است ایران مدنی حقوق در که شود¬نمی منطقع نکاح شامل و هست دیگر کشورهای قوانین در

 .ندارد قرار تعریف این قلمرو در است فقه در که تحلیل

 حقوقی رابطه. است ایراد قابل داخلی حقوق ازنظر که است مرد و زن بین حقوقی رابطه ازدواج که اندگفته نکاح تعریف در

 شخص مقابل در کند،می هدتع نفر یک که است این حقوقی رابطه. باشد داشته حقوقی آثار که ایرابطه یک از است عبارت

 هم فروشنده و بدهد را معامله ثمن کند¬می تعهد و فروشنده مقابل در کندمی ملزم را خودش خریدار حقوقی رابطه در دیگر

 .بدهد تحویل را مبیع که کندمی تعهد

 .بدهد طلبکار به متعهد را یچیزیک تعهد مقابل در ـ ندهد انجام را عملی ـ بدهد انجام را عملی: است چیز سه الزام موضوع

 اگر است ممکن که. گویند¬می حقوقی اعمال را آن دهدمی قرار حقوقی رابطه آن برای گذارقانون که اعمالی از قسمت آن

 یا. باشد( عقد) طرفه چند یا دو است ممکن که گویند حقوقی عمل را آن بنماید ایجاد حقوقی رابطه که شود انجام عملی
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 طرفهیک حقوقی اعمال همه ولی. شودمی انجام الفاظ وسیلهبه که. گویند ایقاع اسالم حقوق و مدنی حقوق در که طرفهیک

 خود برای توانندنمی قرارداد در اشخاص و اسقاط؛ قابل حق نه است حکم که رجوع یا تصرف حق شفعه، حق مانند نیست ایقاع

 اما نیست، سابق حقوقی وضع به رجوع عقد در. بردمی بین از را قبلی حقوقی آثار که است حکمی رجوع. بشناسند رجوع حق

 . شرعی احکام و حقوقی شرایط طبق بر همآن هست فسخ

 عقود برخالف عقد این. کرد ایجاد حقوقی رابطه مدنی قانون 14 ماده اساس بر بتوان که نیست عقدی یک ازدواج عقد بنابراین

 را مرد و پیوندزن جهتبدین باشد مذاهب کنترل تحت ازدواج خواهدمی هم دولت و است دولت و مذاهب کنترل تحت دیگر

 عقد خصوص در مذاهب تمام برای مدنی قانون در که است اصل همین روی. شناسدنمی قانونی مذهبی تشریفات انجام بدون

 ثبت ازدواج رسمی ردفت در را ازدواج عقد که هستند ملزم مذاهب همه و شده قائل نواخت¬یک حقوقی وضع یک ازدواج

 ازدواج هدف. است متفاوت امور سایر با آن هدف که دارد هدفی عقد این و است عقد نوع یک ازدواج که دانست باید .نمایند

 وجود به جامعه هاآن اجتماع از که است خانواده تشکیل نهایی هدف و اولیه هدف اتحاد این باشد،می مرد و زن زندگی اتحاد

 رابطه) زوجین بین مخصوصی حقوقی وضعیت آن وسیلهبه که عقدی از است عبارت: اندگفته نکاح دیگر فتعری در. آیدمی

 .آید-می وجود به( زوجیت

 ازدواج که کسی وقتی است کرده تحمیل شخص به و شناخته معتبر را آن گذارقانون که است وضعی از عبارت حقوقی وضعیت

 به و شودمی خارج تجرد حالت از کردن ازدواج با شخص آیدمی وجود به جدیدی حقوقی وضع قضایی عمل این با نمایدمی

 .گرددمی دارعهده را زناشویی تکالیف سایر و شودمی تحمل او به نفقه پرداخت آیددرمی تاهل حالت

 یک بلکه ندارد قرار حقوق درمجموع تکالیف همه که بدانیم باید کنیم مطالعه حقوقی نظر از را شخص احوال بخواهیم اگر

 شده معین گذارقانون وسیله به همآن تغییر و است دانسته معتبر را آن گذارقانون که است قانونی و حقوقی وضع از ایمجموعه

 .برد¬می بین از یا دهدمی تغییر را ازدواج حالت از ناشی تکالیف و حقوق که طالق مانند است؛

 زندگی برای زن و مرد زناشویی پیوند از است عبارت نکاح که گفت توانمی دائم دواجاز عقد نکاح تعریف در که رسدمی نظر به

 . نماید¬می تنظیم را پیوند این که موضوعه مقررات و مذهبی قوانین چارچوب در خانواده تشکیل و

  نکاح فقهی معناي

 شده فراوان و مفصل بحث لغوی معنای هتج از فقهی کتب در و نشده تعریف است دانانحقوق معمول آنچه بنابر نکاح فقه در

 .است گردیده اراده زناشویی عقد عقد، در آن استعمال فراوان روایات در و است

 به وطی و شبهه به وطی و منقطع و دائم نکاح به وطی شامل دخول، و وطی معنای به نکاح: گوید¬می اندیشمندان از یکی

 حکمی اقسام این از هریک برای از و هست نسوان به نسبت زنا به وطی و دُبراً و قُبال را خود غیر مولی تحلیل به و یمین ملک

 مباح مکروه، حرام، واجب، گاهیمؤکد، مستحب نکاح: اینکه درباره و شد؛ خواهد ذکر حدود کتاب و نکاح باب خالل در که است

 تأکید لفظی قبول و ایجاب لزوم به و است رفته بسیار سخن. باشد¬می عبادی غیر عقود از حقیقه یا دارد عبادت جنبه و است

. است شرط و الزم عقد تحقق در قبول و ایجاب لفظ. نیست کافی عقد این در مطالعات که نیست تردید و شک محل و گردید

 صورت در: جمله از دارند متفاوتی نظریات علما زمینه این در که نیست جایز غیرعربی به قبول و ایجاب لفظ دو این از عدول

 فقهی اشاره به حتی شود قبول و نکاح انشا لغتی هر به: معتقدند اینکه یا و شود اجرا عربی به باید قبول و ایجاب حتماً توانایی

 قائل صورت این در مشهور که نطق از عجز و عربی از عجز صورت به اختصاص اشاره و ترجمه به اکتفا و نماید¬می کفایت باشد

 نکاح بر آن صدق مثل بحث، مورد الفاظ این به منشا نکاح بر است نکاح صدق هریک اکتفا وجه و ندارد اند،شده کفایت به

 که( بالعقود اوفو) بلکه سنّت و کتاب از نکاح صحت ادله نکاح صدق از بعد و فوق در برده ¬نام مخصوصه هایصیغه به منشاء

 . عقود سایر و بیع مثل باشد¬می آن شامل
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 نکاح عقد شرایط

 قرار بررسی و بحث مورد و عقد صحت شرایط و عقد طرفین ازجمله شرعی التزامات قانونی شرایط حیث از نکاح گفتار این در

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد حقوقی ـ فقهی منظر از آن شرایط و نکاح انواع سپس و گیردمی

 شرعی التزامات و قانونی شرایط- اول بند

 از. داندمی نماید، ازدواج قصد بر داللت صراحت به که الفاظی به قبول و ایجاب را، ازدواج وقوع شرط مدنی، قانون 1402 مادّه

 واقع خاص الفاظ بیان با تنها و است تشریفاتی عقد ازدواج که گرفت نتیجه نباید نکاح، قصد بر الفاظ داللت بودن صریح لزوم

 .شودمی

 و  کند احراز را نکاح وقوع قرائن سایر و مرد و زن مشترک زندگی از تواندمی دادگاه باوجوداین،. شودنمی واقع  معاطات با نکاح

 .است شده بحث نیابت، یا اصالت طور به قبول و ایجاب از مدنی قانون 1401  درماده

 بالغ و عاقل ایدب عاقد: که گویدمی و است پرداخته( ازدواج) نکاح عقد در عاقد اهلیّت موضوع به مدنی، قانون 1401 ماده در

 شوهر و زن یعنی باشد؛ دارا تفاوت اندک با را عقود سایر اساسی شرایط باید است عقد چون نکاح، که است این علّتش و باشد؛

 معیّن عقود از یکی نکاح عقد وانگهی،. نباشند دیوانه و نابالغ و مُکْرَه یعنی باشد مشروع نیز عقد جهت و باشند بالغ و قاصد باید

 . باشد نیز خود به مختصه شرایط دارای باید عقود، صحّت برای عمومی شرایط بر عالوه جهتبدین و است

 توضیح و شرح این با است؛ شمرده نکاح عقد صحت شرط را قبول و ایجاب توالی لزوم مدنی، قانون 1403 ماده در گذارقانون

 ساعتی در ایجاب اینکه نه. هم سر پشت یعنی بداند ایجاب به طمربو و متوالی را آن عرف که شود گفته درزمانی باید قبول: که

 اگر و قبول و ایجاب عرفی توالی گویندمی نتیجه در. آن از پس قبول و عقد مجلس و مکان در ایجاب یا دیگر ساعتی در قبول و

 تمام در و نیست نکاح یژۀو حکم، این البته. است باطل نکاح عقد قبول، و ایجاب توالی رعایت عدم دلیل به نشود، چنین

 . شود رعایت باید قراردادها

 تمام در و نیست نکاح ویژۀ حکم این زیرا کرد؛ مطالعه قراردادها عمومی قواعد در باید را قبول و ایجاب بین توالی لزوم دلیل

 با نکاح انعقاد 1400 ماده رد و  دهد ادامه خود حقوقی حیات به هنوز «ایجاب» که شود گفته زمانی در باید «قبول» قراردادها،

 .باشد عقد انشاء از حاکی وضوح طور به اینکه بر مشروط است؛ شده شمرده مجاز الل افراد برای را اشاره

 هااین مانند و فکس و تلتکس و مکتوب و کندمی عادی موارد در الفاظ به نکاح انعقاد لزوم بر داللت نیز مذکور ماده ظاهر البته

 1401 ماده در و است کافی نوشته وسیلۀ¬به اراده بیان نیز ضروری موارد در که رسدمی نظر به باوجوداین،. دشونمی شامل را

 :که داشت عنایت بایستی مذکور ماده توضیح در و است شده متذکّر را شوهر و زن تعیین لزوم

 
 .گیرد انجام اشاره و دیدن با یا آنان مشخصّات و نام تعیین وسیلۀ به است ممکن نامزدها، تعیین -1 

 آن اعتبار به عقد در شوهر یا و زن نشان و نام نیامدن و است عقد درستی شرایط از آنان خود برای شوهر و زن تعیین -2 

 . زندنمی صدمه

 ندارد لزومی و است آنان ویژه هویّت و شخصیت تعیین زوج، و زوجه دقیق تعیین از منظور که است ضروری نکته این ذکر

 علی فرزند زید: بگویند نیست الزم مثالً. شود ذکر ندارد، دخالتی تعیین و تشخیص در که آنان عینی شخصیّت از خارج صفات

 :که شد متذکّر آن توضیح در و کندمی مطرح را معلّق عقد بطالن 1401 درماده و شغل فالن دارای

 عمومی شرایط تابع مهر، در تعلیق و باشد زوجیّت رابطۀ ایجاد به ناظر که است نکاح بطالن موجب صورتی در تعلیق -1 

 .است قراردادها

 عدّه در آنکه شرط به کنممی ازدواج تو با: بگوید مرد اینکه مانند) باشد آن درستی شرایط از یکی وجود به معلّق نکاح اگر -2

 .  است صحیح( نباشی دیگری مرد
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 شوهر و زن گویدمی و شودمی متذکّر را باطنی رضای و قصد و دهدمی رقرا بررسی مورد را اکراه از ناشی عقد 1414 ماده در

 با طرفین از یکی قصد مفاد اشتباه اثر در یا شود، واقع بیهوشی یا مستی حال در عقد اگر بنابراین،. باشند راضی و قاصد باید

 .است باطل قصد فقدان سبب به نکاح باشد، معارض است، شده واقع خارج در که آنچه

 آوردن دست به یا مقررات ایپاره اجرای از فرار منظور به و باشند نداشته زناشویی ارادۀ واقع به مردی و زن هرگاه همچنین،

 در و است حرام شرعی نظر از و باطل قانون نظر از و ندارد؛ اثری نکاح این کنند، ازدواج صوری طوری به امتیازات از بعضی

 کسی، اینکه مانند شود؛ گرفته مکره از نتیجه و قصد و انتخاب و تدبّر امکان که است موردی به ناظر 1414 ماده اخیر بخش

 او به نکاح به رضایت دربارۀ کلماتی حال این در و ببرد مصنوعی خواب به علمی وسایل از استفاده با یا دهد شکنجه را دیگری

 . کند تلقین

 شده تعیین نکاح برای شرع و قانون توسط که شکلی شرایط نکاح عقد در هک باشد¬می این قانونی و شرعی التزامات از مقصود

 هم و قانون در هم که است قبول و ایجاب  حقوق و فقه منظر از نکاح عقد برای شکلی شرط ترین¬مهم همچنین گردد رعایت

 است، شده بینی پیش... و مایدن نکاح عقد بر داللت که نحوی به قبول و ایجاب بودن متقن زمانی، تقارن چون شرایطی شرع در

 موجود عقد هنگام در شرایط این از یکی اگر که ای¬گونه به است نکاح صحت برای شرعی و قانونی شرایط ها¬این ترتیب بدین

 .نیست مترتب آن برای... و مهریه گرفتن طالق، جمله از آثاری هیچ و بود عقد بطالن باعث نباشد،

 
 ازدواج صحت شرایط - دوم بند

 ازدواج ذات جزء را آنها که دارد وجود حقوقی - فقهی های ویژگی و شرایط ازدواج بودن بخش نتیجه و بهتر برای است سلمم

 .پرداخت خواهیم نکاح صحت شرایط عنوان تحت شرایط این به بند این در دانند،-می

 
 .جنس اختالف

 .اکراه نه و اشتباه نه اراده وجود و اراده

 .است جایز دو هر نیابت، به هم و اصالت به هم قبول و ایجاب در

 .رشد و قصد و عقل و بلوغ در عاقد داشتن اهلیت

 .قبول و ایجاب عرفی توالی لزوم -3

 .الل فرد برای اشاره با انعقاد صحت -0

 .شوهر و زن تمایز و تعیین لزوم -1      

 .مهر و نکاح فسخ برای خیار شرط -1

 .مطلق عقد بودن باطل و ازدواج در تعلیق عدم -1

 .ازدواج ثبت -14      

 .ازدواج در عقد ضمن صحیح شروط -11     

 درنهایت و باکره ازدواج در پدری جد یا پدر اجازه ازدواج، در والیت ازدواج، برای سن از اعمّ ازدواج برای داشتن اهلیت -12     

 .بیگانگان با ازدواج برای دولت اجازه

 شرایطی شود حاصل آن از حقوقی نتایج و آثار و گردد منعقد نکاح عقد کهاین برای شویم¬می وجهمت باال موارد به توجه با

 جنسیت، فرق مانند) مثبت یکی که شودمی تقسیم دسته دو به نیز شرایط این باشد موجود العقد حین باید که دارد وجود

 هنوز و گرفته، صورت قبال که نکاحی عقد موجودیت ندمان) نکاح مانع یا منفی دیگری و( زوجین بودن مشخص و رضا و اهلیت

 نیست جایز پنجم زن با ازدواج است، همسر چهار دارای که کسی اند،حامله زنا طریق از که زنانی عده، مدت باشد، نشده فسخ

 .باشدمی...( و



 72-73، ص   2931 اسفند،  2 جلد، 12 ، شماره حقوق و علوم قضایی

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

76 

 

 نکاح انواع - سوم بند

 یا آگاهانه هرکدام و دارد وجود جانوران و گیاهان از ماع جانداران عالم در که است مسایلی از زناشویی و ازدواج مسأله

 .شوند¬می رهبری و هدایت یا و کرده اقدام ایگونهبه نوع، تکثیر و تولید و نسل بقای برای و درداده تن بدان ناخودآگاه

 ها،آن فرزندان ازدواج با هابعد که دانست دو آن بین ازدواج و حوا و آدم حضرت خلقت زمان از توانمی را هاانسان ازدواج مسأله

 با ایقبیله و قوم هر که تفاوت این با گردید برقرار انسان خلقت ابتدای از زناشویی پیوند و ازدواج امر درواقع.  یافت کثرت نسل

 .است کردهمی برگزار را آن خود اعتقادی و دینی باورهای و رسوم و آداب به توجه

 12 آیه نور سوره در تعالیباری که آنجا نمود درک کریم قرآن آیات از استفاده با توانمی را اسالم نظر از ازدواج اهمیت

 :فرمایندمی

 «عَلیمٌ واسِعٌ اللَّهُ وَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ یُغْنِهِمُ فُقَراءَ یَکُونُوا إِنْ إِمائِکُمْ وَ عِبادِکُمْ مِنْ الصَّالِحینَ وَ مِنْکُمْ الْأَیامی أَنْکِحُوا وَ» 

 لطف به خدا فقیرند زنی و مرد اگر ¬درآورید خود نکاح را خود بندگان و کنیزان و شوهربی زنان و زنبی مردان باید البته و» 

 .«است وسیع رحمتش و آگاه بندگان احوال به خدا که فرمود، خواهد نیازبی و غنی را هاآن خود

 :است گردیده تعیین صورت دو به آن اقسام اسالم، در ازدواج موضوع اهمیت به توجه با

 دائم نکاح( الف

 منعقد شوهر و زن مخالف جنس دو میان که زناشویی است ایرابطه نکاح شد، اذعان نکاح تعریف خصوص در که طوریهمان

 ازدواج اماحک تمامی و برندمی ارث یکدیگر از شوهر و زن نفر دو هر باشدمی ابدی و دائمی صورتبه که نکاح این در و گرددمی

 تولید خانواده، تشکیل توانمی را دائم ازدواج اهداف ترینمهم از. گرددمی جاری مهریه ارث، عدّه، نفقه، همانند خصوص این در

 که اندنموده ذکر آیندگان برای دائم ازدواج فوائد در زیادی روایات اسالم دین بزرگان. دانست جنسی غریزه ارضای و نسل

 :از اندبارتع هاآن ترینمهم

  باشد نمودن ازدواج از ترمحبوب عزوجل خدای نزد در که نشده بنا اسالم در بنایی: فرمودند اکرم پیامبر قول از( ع) باقر امام

: فرمودند که است نقل( ص) اسالم پیامبر از.  هستند ها¬عَزَب شما های¬مٌرده ترینپست: است فرموده( ص) اکرم پیامبر

 . کنم¬می مباهات دیگر های ملت بر شما عدد فزونی به من بگیرید، زن نیست، اسالم در رهبانیت

 اینکه جمله از) باشد¬مى اى¬ویژه امتیازات داراى قانونى و شرعى نظر از دائم نکاح رسد¬می نظر به باال مطالب به توجه با

 زن براى مورد حسب بر بعداً و نماید¬نمى وارد آن صحت و عقد ارکان به خللى نگردد تعیین مهریه دائم نکاح در چنانچه

 .دارد موقت نکاح از تر¬متفاوت قواعدی و احکام و( شد خواهد تعیین مهرالمتعه یا مهرالمثل

 منقطع نکاح ب

 : است آمده فقهی کتب از برخی در

 «.   تحلیل و یمین ملک منقطع، و دائم نکاح: شودمی چیز چهار با زنان حلیت »

 دو به را نکاح تحریرالوسیله در. یمین ملک منطقع، دائم،: است قسم سه بر نکاح: اندگفته شرایع در قمحق و تبصره در عالمه

 در....(   و قبول و ایجاب علی مشتمل عقد الی یحتاج منهما کل و منطقع و دائم: قسمین النکاح: است نوشته و دانسته قسم

 مدت برای که است منقطع وقتی نکاح: نمایدمی تعریف چنین را موقت نکاح صراحت¬به 1413 ماده در ایران مدنی قانون

 ایمهریه تعیین با معینی مدت برای که است عقدی موقت نکاح که نمود اذعان توانمی چنین لذا پس باشد شدهواقع معینی

 از حقوقی تعریف که شد مشخص گردید دائم نکاح و موقت نکاح از که تعاریفی به توجه با.  گرددمی مقرر زوجین بین مشخص

 و است رکن نکاح این در مدت که گویندمی منقطع و موقت جهت این از را نکاح این. است نرفته فراتر منقطع نکاح لغوی معنی

 مدت برای زن از برخورداری و تمتع معنای به که نامند متعه را آن است، زن از مرد شدن مندبهره منظور و مقصود اینکه ازنظر

 .گویند¬می هم مؤجّل نکاح را آن جهت این از و است معین



 72-73، ص   2931 اسفند،  2 جلد، 12 ، شماره حقوق و علوم قضایی

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

77 

 

 این خواه. باشد شده واقع معینى مدت براى که است منقطع وقتى نکاح که است این آید¬می بدست فوق متن از که ای¬نتیجه

 عمنقط نکاح و بوده موقت عقد شود تعیین مدت نکاح عقد در که همین حال هر به ساله، 11 و طوالنى یا باشد کوتاه مدت

 از یکى مهریه تعیین واقع در و است عقد بطالن موجب عقد هنگام در مهر ذکر و تعیین عدم موقت نکاح در همچنین است

 .است زوجه نفقه استحقاق در موقت عقد و دائم عقد بین دیگر تفاوت و امتیاز. باشد-مى عقد صحت ارکان

 
 نکاح اولیای - چهارم بند

 یا هستند باکره یا بودن زن صورت در و صغیر یا هستند کبیر یا مرد، یا هستند زن یا کنندمی ازدواج که افرادی کلی طور به

 و بالغ) رشید مردان ازدواج مورد در.  است مطرح دارد را ازدواج اختیار کسی چه که¬این تعیین برای مسئله سه این. ثَیِبه

 ازدواج مورد در. دارند را خود ازدواج آنهااختیار خود فقط که معتقدند مذاهب تمام فقیهان همه و ندارد وجود اختالفی( عاقل

 کلی طور به اما دارد وجود هاییتفاوت فقهی مکتب و مذهب هر در حجر احکام به توجه با صغیر پسران و دیوانه سفیه، مردان

 .شودمی انجام ولی اجازه با تنها خردسال پسران و( دائمی دیوانه) اطباقی مجنون ازدواج که گفت توانمی

 دارند ازدواج حق تنهایی به آنها خود فقط آیا که این. است زنان و دختران ازدواج در والیت گستره مورد در اصلی اختالفات اما

 این حکم تعیین در اصلی عامل. بیاورد در دیگری عقد به را آنها اجازه بدون تواندمی آنها ولی یا بگیرند اجازه خود ولی از باید یا

 .شد خواهد پرداخته آنها به بند این در که آنهاست بودن دیوانه یا عاقل و ثیّب، یا باکره کبیره، یا یرهصغ افراد

 
 شیعه فقهای منظر: الف

 برای رفته بین از بکارتش او با جلو از نزدیکی اثر در یعنی است ثیبه و رسیده رشد و بلوغ حد به که دختری شیعه فقه در

 و بلوغ سن به هرچند است، باکره هنوز که دختری ولی. ندارد نقشی او ازدواج در پدر اجازه و ظرن و است مستقل بعدی ازدواج

 اشاره هاآن به ذیالً که دارد وجود او ازدواج در ولی نقش چگونگی مورد در نظر پنج کند ازدواج بخواهد اگر رسیده، رشد

 :شود¬می

 ازدواج عقد به را خود رشیده باکره دختر مستقل گونه به تواندمی ولی و است پدری جد و پدر والیت تحت چنان هم دختر

 .درآورد دیگری

 .نماید نکاح به اقدام مستقل طور به تواندمی خود او و ندارند رشیده، باکره بر والیتی پدری، جد و پدر

 را ولی اجازه باید کند، دواجاز بخواهد اگر دختر دیگر، تعبیر به نکاح، عقد در دختر و ولی اذن لزوم یعنی والیت در تشریک

 .بگیرد

 .است الزم ولی اجازه دائم نکاج عقد در ولی دارد ولی اجازه به نیازی و است مستقل دختر منقطع عقد در

 . است الزم ولی اجازه منقطع، نکاح در ولی است مستقل دختر دائم، عقد در یعنی فوق، نظر عکس

 سنّت اهل فقهای منظر: ب

 و دارد والیت باشد رشیده و بالغ ولو باکره دختر بر ولی که معتقدند حنبلی و مالکی شافعی، فقهای سنّت، اهل فقهای بین در

 یعنی شودمی گفته مجبر ولی ولی، این به اصطالح در و درآورد دیگری عقد به را او دختر، خود رضایت و اذن بدون تواندمی

 صورت در را کبیره و کبیر و صغیره و صغیر تواندمی مجبر ولی. درآورد گریدی عقد به اجباربه را علیهمولی تواندمی که کسی

 . کند تزویج هاآن رضایت و اذن بدون باشد باکره کهصورتی در را عاقله بالغه کبیر و جنون

 عقد به تمبادر تواند¬می مستقل¬طور¬به خود دختر گویدمی و داندمی ساقط رشیده باکره دختر بر را ولی والیت ابوحنیفه،

 ولی صورت این در که کند ازدواج مهرالمثل از کمتر یا کفو غیر به اینکه نگر ندارد او بر اعتراض حق کسهیچ و کند ازدواج

 .  بخواهد را او ازدواج فسخ دادگاه از تواندمی و دارد اعتراض حق
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 بررسی مورد نیز سنّت و شیعه اهل فقهای آرا منظر از نیز آن ماهیت ، آن شرایط و نکاح عقد مفهوم تبیین ضمن مبحث این در

 منظر از آن شرایط و آثار و نکاح تعریف که بگوییم توانیم¬می نماییم خالصه را مبحث این بخواهیم اگر حال این با گرفت قرار

 دائم احنک مورد در اختالفی هیچ ماهیت در و است شکلی مسائل سر بر صرفا موجود اختالفات و است یکی سنّت و شیعه فقه

 گردد¬نمی مشاهده

 :گیري نتیجه

 استعمال باشند،¬می وطی زمینه آن که¬این مناسبت به ازدواج عقد مورد در که است،( آمیزش) وَطْیْ معنای به اصل در نکاح

 حق دو آن به و شودمی حاصل ومرد زن بین عقد وسیله به که اخالقی حقوقی است ایرابطه نکاح دیگر عبارت به. شودمی

 فقهای که نحوی به است الزم طرفین قبول و ایجاب آن در و رفته شمار¬به عقود از نکاح کنند، زندگی یکدیگر با که دهدمی

 زوجیت رابطه آن بدون بلکه است ضروری لفظی، وقبول ایجاب وقوع تنها نه نکاح عقد انجام در که دارند نظر¬اتفاق همه اسالم

 میان چندانی تفاوت حال این با دارند نکاح از را خود خاص تعریف نیز اسالم در ذهبیم های¬فرقه از یک هر. شودنمی ایجاد

 با.  دانندنمی الزم را شاهد حضور شیعیان ولی دانندمی الزم هم را شاهد دو حضور سنّت اهل مثال برای ندارد جود تعاریف این

 که بگوییم توانیم¬می نماییم تعریف باشد سنّت اهل قهف و شیعه فقه قبول مورد که نحوی به را نکاح بخواهیم اگر حال این

 و مقصود معنای انشا بر باشند داشته داللت باید که لفظی دو قبول و ایجاب بر است مشتمل و زن و مرد بین است میثاقی نکاح
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