
 

 

اي ماهيت نكاح در فقه و حقوق  بررسي مقايسه
  موضوعه
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  27/8/91:                                                                پذيرش 18/5/91  :دريافت

 

  چكيده
حقوقي به طور كلي و ثمره عملي داشتن اين مال عاماهيت  ممفهودر اين مقاله با روشن كردن 

رغم  علي،يك امر اعتباريعنوان  به ماهيت نكاح ، زمينه الزم براي بحث از تعريف وها بحث گونه
اي ضمن پرداختن به  كردي مقايسهبا روي آنگاه. نداشتن جنس و فصل حقيقي فراهم آمده است

ي حقوق موضوعه كشورها ق موضوعه ايران، چند كشور اسالمي وفقه، حقو تعريف نكاح در
نكاح را به اجمال شناسايي  ايم عناصر ذاتي به كار رفته در مفهوم تالش كرده ويژه آمريكا غربي به
 يها هاي ارائه شده در تبيين تفصيلي شالوده نكاح را از مناظر ياد شده در قالب  سپس تحليل.كنيم
عملي بحث را در مجموعه د يفوا كرده،د، موقعيت، نهاد، سبكي براي زندگي و عبادت گزارش قراردا

ماهيت مختار خود از آن كه ملهم از قرآن كريم و براساس قابل ترتب بر نكاح،  ويا احكام مترتبه
ي درج در قانون مدني ايران اي را در تعريف نكاح برا  بيان و ماده،عبادت دانستن نكاح است

  . ايم هپيشنهاد كرد
  

  نكاح، موقعيت، نهاد، عبادت، ميثاق: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: dadmarzism@yahoo.com                                                :                  مقالهنويسنده مسؤول  ∗



 ...اي ماهيت نكاح بررسي مقايسه و همكار ـــــــــــــــــــــــــــــ سيد مهدي دادمرزي        

 76

  

 مقدمه .1

 كه به معناي چيستي در برابر گرفته شده» ما هو«يا » ما هي«از » ماهويت«ماهيت، مخفف 
  تمامواجد يفتعر. شود جواب از چيستي، تعريف ناميده مي. ها است حيثيت هستي پديده
، »االسمي شرح«تعريف لغوي يا  در. و اكمل تعاريف است» به حد تام« ذاتيات، تعريف

ماي «ويِ لفظ سؤال كند غكه از معني ل» مايي«. كنند مي  معناتر نوسأماي  اي را با كلمه كلمه
در تعريف واقعي، . دنامن» ماي حقيقيه«كننده از حقيقت پديده را  پرسش »ماي«و » شارحه

شود كه محمول آن، ذاتيات آن  چيستي يك پديده به صورت حمل اولي ذاتي بيان مي
 هاشتبا است كه براي پرهيز از ذاتي نيز مفهومي كلي و داخل در حقيقت اشيا. پديده است

ض با امور ذاتي، تقدم تصور ذاتي بر تصور عر) امور غير ذاتي(اعراضِ الزم ماهيات 
  . ]93و 89، ص 2؛ 566 و518، ص 10، ج1[ الزم، مالك است

؛ 295 و 294، ص4؛ 72، ص3[ نه واقعي ،امور اعتباري است نكاح در معناي مسببي، از
و از اين رو قابل تعريف  يستناين داراي جنس و فصل خارجي بنابر .]129، ص33، ج5

فقها با تشبيه امور . االسمي معنا كرد حتوان آن را به صورت شر حقيقي نيست و فقط مي
در نظر گرفته و در مقام تببين ماهيات » حد«اعتباري به واقعي، براي امور اعتباري 

و  »طهارت«را در تعريف شهيد از » استعمال« شهيد ثاني كلمه. اند اعتبارات فقهي بر آمده
، 6، ج5؛ 246، ص1، ج5 [ مانند جنس تلقي كرده است ،»ايالء« سوگند را در معرفي

، 6 [ عاملي در تعريف اقرار به اِخبار به حق، اخبار را در حكم جنس گرفته است. ]145ص
صدد بيان عناصر ذاتي اجاره بر در» الماهيه«عالمه حلي با گشودن عنوان . ]283، ص22ج

را به منزله جنس آن معرفي » عقد«آمده است كه محقق ثاني در مقام توضيح، عنصر 
دانان نيز در بررسي ماهيات اعتباري حقوقي از خود اهتمام حقوق. ]80، ص7، ج7[ كند مي

   .]157، ص9؛ 29، ص8 [ نشان داده اند
عدم جريان خيار غبن در . هاي اعتباري از ثمره برخوردار است بحث از ماهيت پديده

وري خاص، بر بنيان صلح، به اين نكته مستند شده كه صلح در صعقد ر صواي از  پاره
. ]17-13، ص12، ج6[ بيني خيار غبن ناسازگار است كه با پيشبنا نهاده شده » گذشت«
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» مجاني بودن« هبه گفته شده كه حقيقت ،عل عوض در عقد هبهدر مورد عدم جواز ج
معاوضي چون رهن، شبيه به همين تحليل در مورد عقود غير. ]60، ص1، ج10[ است

ترين كاربردهاي تشخيص  از مهم. ريه، ضمان، وكالت و وصيت نيز آمده استوديعه، عا
، 6، ج11[ شرط خالف مقتضاي ذات عقد در سرنوشت عقد استثير أتماهيت عقد، 

مطابق قاعده نشان دادن حكم به انقالب نكاح موقت به دائم . ]389، ص2، ج12 ؛51-44ص
 ماهيت اعتباري يكسان نكاح در اين دو عقد، به منقطع، در فرض عدم ذكر مدت در عقد

  . ]151، ص3، ج13[ تعليل شده است
اي است  عربي نيز به اندازه  ـاهميت بحث از ماهيت نكاح در حقوق كشورهاي اسالمي

 تعريف شده  نكاح، به شرحي كه خواهد آمد،كه در بسياري از متون قانوني اين كشورها
  . است

 آمريكا كه  و مشخصا1ًال ويژه كشورهاي تابع حقوق كامن ي بهدر حقوق كشورهاي غرب
هاي حقوقي در عرصه حقوق خانواده برخوردار  متناسب با پنجاه ايالت خود، از تنوع رژيم

 و ]173، ص1، ج14[  بحث از ماهيت نكاح در منابع جديد قانوني2است،و موضوع محور 
مطرح   Nature of the Marriage Contractعنوان با ]280  و262، ص15[ حقوقي اين كشور

  . است
  

 تعاريف نكاح .2

از معاني لغوي نكاح . ]21، ص16[ ، مصدر ثالثي و غير قياسي از ريشه نَكَح است»نكاح«
 ،2، ج17[ انضمام و اختالط است ،كه با معناي اصطالحي و مورد بحث ما تناسب دارد

 همدوش با نكاح مورد استفاده است »ازدواج« در ادبيات حقوقي فارسي، واژه. ]624ص
  .اهميت تعريف نكاح در گشودن راه براي شناسايي حقيقت نكاح است. ]20، ص1، ج18[
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. common law 

2. case law 
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  تعريف نكاح در فقه. 2-1
ابن . ]280، ص7، ج19[ داند شيخ طوسي، نكاح را در شريعت اسالم عبارت از عقد مي

كند كه در مواردي نيز به معناي  كاح را عقد تزوج ميان زن و مرد معرفي ميحمزه، ن
بجنوردي، نكاح را تعهد زن به زوجه فالن . ]289، ص20[ رود به كار مي) وطي(نزديكي 

در كاربرد » تعهد«البته كلمه . ] 142، ص3، ج13[ كند مرد بودن در عالم اعتبار، معنا مي
مثل ملكيت و » دفعي الحصول« و اموركند  مين را افاده فقهي، اعم از معناي حقوقي آ

  . ]77-69، ص21[ شود زوجيت و نيز آنچه را كه متعهد بايد انجام دهد شامل مي
، نكاح را چنين تعريف آيت اهللا خويي، بر مبناي خالف مشهور خود در حقيقت انشا

، 3، ج22[ »راز شده استاعتبار علقه زوجيت در صقع ذهن كه با مظهِر خارجي اب« :كند مي
  . ]351ص

 كنند معنا مي» عقد« يعني ،مشهور فقها، نكاح اصطالحي را به همان معناي ظاهري آن
  نه وطي؛ اگرچه اصرار بر معناي اخير، بي ثمر هم،)چه در معناي سببي و چه مسببي(

به معناي  ت رضاعيرا در نشر حرم» حمل ناشي از نكاح«مثال، اگر شرطِ عنوان  به. نيست
 شير او ،چنانچه زوجه بدون وطي از شوهرش باردار شود، بگيريم» حمل ناشي از وطي«

  . ]4597-8، ص23[ كند حرمت نمي نشر
 همسري را كه همان زوج بودن است و در هالنسب  فقيهي معاصر، معناي متساوي
 نه ،كند حقيقت نكاح معرفي مي سازنده ،اطالق شده است قرآن كريم به زن و مرد هر دو

 . ]94-93، ص1، ج24[ ايجاد سلطه را

  

  تعريف نكاح در حقوق موضوعه ايران. 2-2
اي ابتدا با  نويسنده. خورد در قانون مدني ما به اتكاي بداهت، تعريفي از نكاح به چشم نمي

مرد براى دانند بين زن و  اي مي دانان كه نكاح را رابطهذكر تعريف مشهور ميان حقوق
تشكيل خانواده، اين انتقاد ضمني را بر آن وارد كرده است كه شامل نكاح منقطع كه يكى 

 نكاح را عبارت از رابطه حقوقى سپس .شود از اقسام نكاح در حقوق مدنى ايران است نمي
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توانند تمتع جنسى از  شود و مي دانسته كه به وسيله عقد، بين مرد و زن حاصل مي
داند كه وضعيت حقوقى  آنگاه بدون نقد خاصي، نكاح را عبارت از عقدي مي. نديكديگر ببر

ديگري با . ]268، ص4، ج25[ كند ايجاد مي) رابطه زوجيت(مخصوصي بين زوجين 
 :نويسد شود و مي كند كه در عقد موقت، خانواده تشكيل نمي ميكيد أتتر  صراحت بيش

شود و   به وسيله عقد، بين زن و مرد حاصل مىاى است حقوقى و عاطفى كه نكاح رابطه«
 حق تمتع جنسى ،ظهر بارز اين رابطهدهد كه با يكديگر زندگى كنند و م حق مىها  آنبه 
از نگاه يكي ديگر از اساتيد، در نكاح موقت نيز خانواده تشكيل . ]22، ص16[ »است
در . ]16، ص1، ج26[ يستاگرچه به استحكام خانواده حاصل از نكاح دائم ن ،شود مي

 نه تشكيل ،كند در عقد انقطاع ميكيد أتاي قرار دارد كه ابتدا  دان با سابقهمقابل، حقوق
چنين  عناصر اين ماهيت حقوقي را سپس  وزندگي مشترك قصد شده است نه خانواده

رد، ايجاب و ، وجود زن و م)اعم از دائم و موقت( وجود عقد، وجود مدت: كند شماره مي
توافق زن و مرد «ايشان به تعريف ديگري از نكاح مبني بر . قبول لفظي، امكان مطلق تمتع

كند كه نكاح با عجوز و نكاح به قصد محرميت چه با صغيره و  ايراد مي» براي تمتع جنسي
» مدت« رسد عنصر به نظر مي. ]5-3، ص27[ ماند چه غير او از اين تعريف خارج مي

عنصري جدا عنوان  به» مدت« در عقد دائم به عامل قيقت نكاح نباشد؛ زيرا عرفاًداخل در ح
 در مورد نكاح به قصد محرميت نيز اگر محرميت در طول ايجاد علقه .شود توجه نمي

 بلكه مشكل وقتي است كه بدون قصد ، اشكالي بر عقد متوجه نيست،زوجيت منظور باشد
 ايراد عقد اخير به عامل تمتع ،اينبنابر . محرميت قصد شودايجاد علقه زوجيت، مجردِ

، محل لهأمسدر مورد عامل تمتع جنسي نيز خود ايشان اذعان دارد كه . جنسي ربط ندارد
وطي «نه » امكان مطلق تمتع جنسي« توان به ويژه كه تمتع جنسي را مي اختالف است؛ به

در مورد عنصر لفظ . ر مورد افراد سالخورده نيز قابل تحقق استكه درد كويل أت» بالفعل
  . نيز بنا بر پذيرش معاطات در نكاح، جاي درنگ وجود دارد
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  تعريف نكاح در حقوق چند كشور عربي. 2-3
دهد كه در   نشان مي]16، ص28[  عربي-مراجعه به متون قانوني كشورهاي اسالمي

 1اي به تعريف نكاح اختصاص يافته است يران، مواد جداگانهخالف قانون مدني ابرها  آن
  يا ضمناً به علت ممنوعيت نكاح موقت در مكاتب اهل سنت، تعاريف مزبور صراحتاًكه

استفاده » زواج«از لفظ » نكاح«در اين مواد به جاي لفظ . شود فقط نكاح دائم را شامل مي
اي غير مشهور واژه نكاح كه ناظر به شده است كه شايد به دليل پرهيز از رساندن معن

اي از اين تعاريف، اصطالحات قرآني  در پاره. است باشد) وطي( خصوص روابط جنسي
كيد أت آثار ازدواج، . مودت، رحمت، ميثاق، سكونت و حسن عشرت به كار رفته استمانند

تعاريف دخالت داده هاي تشكيل خانواده در اين  بر زن مرد بودن طرفين ازدواج و انگيزه
واژگان مرد و  ،همچنين با وجود ممنوع نبودن تعدد زوجات در اين كشورها. شده است

دار به كار رفته كه موهم اختصاص ازدواج  زن در تعاريف مزبور به گونه نكره تنوين
 اين تعاريف با دخالت دادن مفاهيم غير دخيل ، در هر حال.ميان يك مرد و يك زن است

 . رسند ت نكاح، غير فني به نظر ميدر ذا

 

  تعريف نكاح در حقوق كشورهاي غربي. 2-4
اصالحي آوريل  (144در قانون مدني فرانسه، ازدواج تعريف نشده است؛ ولي ماده 

توانند مبادرت به   سال تمام نمي18ذكور و اناث تا رسيدن به كه  اينبا تصريح به ) م2006
 استده شبه طور ضمني به دخالت تغاير جنسيتيِ طرفين در نكاح اشاره ند نكانعقاد نكاح 

]29[ .  
 داتحا« :خورد در بعضي متون قانوني آمريكا، اين تعاريف از ازدواج به چشم مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوريه» مشروع قانون االحوال الشخصيه« 27؛ ماده )م2009( بحرين » احكام االسره «4ماده : ك.عنوان نمونه ر به.  1
امارات متحده عربي » قانون االحوال الشخصيه«19؛ ماده )م2006 ( كشور قطر »قانون االسره «9؛ ماده )م2007(
 »مدونه االحوال الشخصيه الجديده «4ماده ؛ )م2005 فوريه 27اصالحي  (الجزاير» قانون االسره «4؛ ماده )م2005(
  ) .م2003حي اصال(يمن » قانون االحوال الشخصيه «6؛ ماده ) م2004( كشور مراكش  )مدونه االسره(
  



1391، پاييز 3، شماره 16 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبيقي  پژوهش  

 81

اي شخصي  رابطه« يا ]242، ص30[ »خوردار از ضمانت اجرا ميان يك زن و يك مردبر
در سنت حقوقي . ]17، ص31[ » يك زن و يك مردميان ناشي از قراردادي مدني

اتحاد ارادي يك : از تعاليم مذهبي مسيحيت، ازدواج عبارت است ازثر أت با 1آمريكنآنگلو
اين اتحاد ميان سياهان و سفيد . زن و يك مرد براي زندگي به نحو متمايز از ساير افراد

پذير نبود و  ازدواجي قانوني امكانعنوان  بهپوستان آمريكايي تا نيمه دوم قرن نوزدهم 
 را در تمام كشور، 2نژادي ديوان عالي كشور آمريكا ازدواج ميان. م1967تنها در سال 

  . ]164، ص32[ قانوني اعالم كرد
تغاير جنسيتي و واحد بودن  توان به نقش دو عامل  از دقت در تعاريف مزبور مي

 در مورد عامل اول بايد خاطر نشان كرد كه تا. پي برد زدواجدر ا) تك همسري( طرفين
هاي  هاي قانون اساسي در كشور همين دو دهه اخير به موجب قوانين عادي و اصالحيه

، 33[ به طور كامل ممنوع بوده است  ازدواج دو همجنس،خصوص آمريكاغربي ب
اين عامل با چالشي لي در حقوق خانواده امروز غرب، ضرورت وجود  و]234ص
هاي نظري و عملي را براي به رسميت  رو است و طيفي از تالش هروب» نمايي شدهبزرگ«

هاي غير ازدواجي تا ازدواج شكل داده است؛  شناخته شدن روابط ميان همجنسان در قالب
هاي جنسي  به بعد در كشورهاي اروپاي شمالي، شراكت. م1989اي كه از سال  به گونه
هاي دوجانبه،  ميان همجنسان از عمده مزاياي ازدواج مثل حق توارث، حمايتثبت شده 
 3»حقوق والديني«تنها استثناي عمده، به  اي و مانند آن برخوردار شدند و منافع بيمه

قانون براساس در انگلستان، زوجين همجنس . ]213-212، ص33[اختصاص يافت 
ه ثبت برسانند و در فرانسه نيز تا پيش از پذيرش توانند رابطه خود را ب شراكت مدني مي

 عالوه بر الگوي غير ازدواجي .م2013 سالميرسمي ازدواج همجنسان در ماه 
براي زوجين 5»پيمان همبستگي مدني«دادي مبتني بر رژيم  قرار4،»همخوابگي همجنسان«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. anglo-american legal tradition 

2. interracial marriage 

3. parental rights 

4. same-sex cohabitants 

5. civil solidarity pacts 
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   .]215، ص33؛33، ص34[ شده بود بيني پيشهمجنس و ناهمجنس 
عنوان  بهرابطه ميان دو همجنس را . م2001 هلند اولين كشوري بود كه در سال 

هاي مشروعيت بخش به روابط همجنسان، به رسميت   و متمايز از ساير قالب1»ازدواج«
، م2005، اسپانيا و كانادا در سال م2003 بلژيك در سال ،بعد از آن. ]22، ص33[ شناخت

، پرتغال و ايسلند و آرژانتين م2009، نروژ و سوئد در سال م2006 سال آفريقاي جنوبي در
، و باالخره م2013لند در سال ي، اروگوئه و نيوزم2012، دانمارك در سال م2010سال  در

ازدواج  1392اند كه تا پايان ارديبهشت  كشورهايي.  م2013  برزيل و فرانسه در ماه مي
  . ]35؛ 32 و 31ص، 34 [ اند خود قانوني اعالم كرده سر قلمروميان دو همجنس را سرتا
 اجازه 2باز  به زوجين همجنس» ماساچوست«تنها ايالت . م2007 در آمريكا تا سال

را ميان 4 يا اتحاد مدني 3از شراكت خانگيشكالي اچند ايالت نيز  .داد با هم ازدواج كنند مي
تعداد . م2013سال   تا ماه مي. ]33، ص34[ ت شده پذيرفتندبازان به صورت ثبسهمجن

همين . ]35[اند به نُه ايالت رسيده است  اياالتي كه ازدواج همجنسان را به رسميت شناخته
هاي همجنس و ناهمجنس ازدواج  كرد نسبت به ماهيت نكاح در آمريكا و رشد زوجتغيير روي
از . م1970ولي نسبت به قبل از   ـاروپا هم نباشد اگر چه به شدت ـ  در اين كشور5نكرده

قوانين عادي يا اساسي در چهل براساس با اين حال  .]79، ص36[ تغيير مهمي حكايت دارد
 ازدواج با طرفيت يك زن و يك مرد تعريف شده است و ازدواج صراحت بهايالت آمريكا 

، 30[ شود قضايي انجام پذيرفته است مردود شناخته ميهاي  قلمرو همجنساني كه در ديگر
هاي مهمي از هر دو خانواده  كشور. م2012تا پايان سال كه   آنملأنكته قابل ت. ]243ص
از ) اكثريت اياالت آن( ، آلمان، انگلستان و آمريكا6 فرانسه مانند،ال ژرمني و كامن ـ رومي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. same sex marriage= gay marriage= marriage between homosexual couples 

2. same-sex couples 

3. domestic partnership 

4. civil union 

5. unmarried same-sex and opposite-sex couples 

 ور، كش»بازي جواز همجنس« از» نكاح همجنس بازان« پژوهشي به واسطه عدم تفكيك جوازـ در يك مقاله علمي . 6
داند اعالم  بازان را قانوني مي كشورهايي كه ازدواج همجنس ءجزبه اشتباه . م2013ها قبل از ماه مي  فرانسه سال
  ).1384س ،28مطالعات راهبردي زنان، ش  ،»لزبينيسم فمينيسم و «،مريم، فرهمند :رك( شده است
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اين رويكرد تا پايان . اند لب نكاح سر باز زدهپذيرش رابطه حقوقي همجنسان در قا
شِبه اجماعي  «،اينبنابر. جز در مورد فرانسه به قوت خود باقي است ب1392ارديبهشت 
 كشور جهان با حدود هفت ميليارد جمعيت همسو با تمام 200در ميان نزديك به » جهاني

در معدود . داردكيد أتاح  بر دخالت عامل تغاير جنسيتي در ماهيت نك1اديان ابراهيمي
الگوهاي نوين ازدواج ميان همجنسان قانوني شده است اين امر ها  آنيي نيز كه در ها كشور
باز در مجموع يك تا پنج  هاي همجنس اقبال عمومي مواجه نيست؛ به طوري كه گروه با

.  م2003 ژوالي 31يكان نيز در وات. ]247، ص37[ دهند را تشكيل ميها  آندرصد جمعيت 
قالب ازدواج ميان . ]35[ اخالقي معرفي كرد را غير2هاي همجنسان حتي حمايت از اتحاد
همجنسان هرگز دو طرف رابطه را هاي شبه ازدواجي ميان همجنسان و نا همجنسان و قالب
به طور ها  آن در مورد 5 يا همسران4شناسد؛ اگرچه اطالق كلمه جفت  نمي3زن و شوهر

شواهد خارجي نيز حكايت از تفوق جنسي يكي از دو . ]33-30، ص34[ برابر كاربرد دارد
  . ]38[ همجنسِ اين رابطه بر طرف ديگر دارد

هاي آمريكا شروع به تصويب قوانيني جديد به قصد  اي از ايالت هاي اخير، پاره در سال
قانوني با عنوان  »لويزيانا«در . م1997در سال . اند باز نهادينه كردن ازدواج سنتي كرده

 طرفين ،آنبراساس  تصويب شد كه 7»ازدواج معمولي«جايگزين عنوان  به6»ميثاق ازدواج «
كنند كه پيش از ازدواج براي مشاوره نزد مقام روحاني يا مشاور ازدواج حاضر  توافق مي

نيز . م1998سال  در. ازدواج خود را منحل نكنندهاي سنتي،  تقصيربراساس شوند و جز 
شوند ماده  تشويق مي كداًؤمها   نامزد،تصويب شد كه به موجب آن» فلوريدا«قانوني در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي نوين و محرَّف آن در كنار مطالعه گرايي و نيز ديدن تفسير  براي آشنايي با تورات در ممنوعيت همجنس.1
مطالعات راهبردي زنان،  ،»لزبينيسم فمينيسم و« ،مريم، فرهمند( :ك. رلهأمساشارات قرآني و انجيلي  راجع به 

  ).1384س ،28ش
2. same-sex unions 

3. wife and husband 

4. couples 

5. spouses 

6. covenant marriage 

7. regular marriage 
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هاي ثبتي مربوط به دريافت  درسي آمادگي پيش از ازدواج را بگذرانند تا از تخفيف هزينه
 كه قصد جدايي از يكديگر را دارند گواهي ازدواج برخوردار شوند و زوجين داراي فرزند

از آن تاريخ تا . ]12-7، ص39[ نيز بايد ماده درسي را در مورد تحكيم خانواده بگذرانند
نيز ايالت  شده و در دو ايالت ياد» ميثاق ازدواج« عالوه بر قانوني شدن پديده ،كنون
 21 سابق به اين نوع ازدواج، در هاي  امكان تبديل ازدواجبيني پيشهمراه با  ،»آركانزاس«

  . شده استه ئاراايالت ديگر نيز پيشنهادهايي براي قانوني شدن اين پديده 
 از زوجين است؛ به هريكدومين ركن مهم در تعريف نكاح در حقوق غرب، واحد بودن 

 همچنان در آغاز  ميان زن و مرد1يك رابطه تك همسرانهعنوان  بهطوري كه تلقي ازدواج 
نمونه در قانون عنوان  به. آيد  يك امر اساسي در كشورهاي غربي به شمار مي21قرن 

 براي ابد ممنوع اعالم شده 2هاي چند همسرانه آمريكا، ازدواج در» هومااوكال«اساسي ايالت 
 را هم 4هاي عرفي زدواج بلكه ا، را شامل است3هاي رسمي تنها ازدواج اين ممنوعيت نه. است

 اگر مردي با زني ازدواج عرفي كرده باشد و سپس با زن ،بر اين اساس. گيرد در بر مي
به همين .  است5به ارتكاب جرم چند همسري قابل محكوم شدن ،ديگري هم خانه شود

آگاهي از لزوم طالق رسمي نا. تواند مانع ازدواج رسمي شود  ازدواج عرفي هم مي،ترتيب
شود كه ) نه كيفري( تواند مانع تحقق چند همسري مدني اي انحالل ازدواج عرفي نيز نميبر

  . ]210-207، ص15[  استمؤثرشدن اوالد و محروميت ايشان از توارث  بر نامشروع قلمداد

  

  تحليل ماهيت نكاح .3
 تركيبي از توافق و غير يا امري فرا توافقي يا استشالوده نكاح، مبتني بر توافق طرفين آن 

  آن است؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .monogamous relationship 

2. polygamous marriages 

3. ceremonial marriages 

4. common law marriages 

5. bigamy 
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  ماهيت قراردادي نكاح در حقوق موضوعه ايران . 3-1
 به لزوم برخورداري 1062 اما در موادي مانند ،قانون مدني ايران، نكاح را تعريف نكرده

 نكاح را 1051 و 1050و در مواد متعددي از جمله موادكرده آن از ايجاب و قبول تصريح 
ماده ( ست و احكام اختصاصي عقود از جمله توالي عرفي ايجاب و قبولعقد ناميده ا

 بدون ،آوري و در عين حال را در مورد نكاح ياد... و)م.ق1070( ، سالمت رضا)م.ق1065
 تمامي احكام عقود بر يارائه توجيهي روشن با محوريت ماهيت نكاح، به عدم تسر

با اين فرض ) م.ق1068ماده (  بطالن نكاح معلق؛ مانندكرده استكيد أتخصوص عقد نكاح 
كه ييدي أتتنها ). م.ق1069ماده (  و بطالن خيار شرطكه تعليق در ساير عقود مبطل نباشد

توان از قانون مدني مبني بر فاصله گرفتن از نگاه عقدي محض به ماهيت نكاح  مي
ماده ( ليف به حسن معاشرت زوجيناخالقي چون تك هاي شبه  توصيه،برداشت كرد

) م.ق1104ماده ( معاضدت زوجين در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد  و)م.ق1103
  . بيان رسايي باشد از حقيقت نكاح تواند است كه نمي

، 1035مواد (داند  مينث ؤمقانون مدني، اطراف نكاح را دو شخص حقيقي مذكر و 
بودن زوجه » واحد«دهد  نشان مي ذيرش ضمني تعدد زوجات در قانون مدنيپ. )...و 1036

  . در ماهيت اين رابطه دخالت ندارد
دانان ما دو ويژگي ديگر در كنار خصيصه عقدي نكاح از تشخص در كلمات حقوق
االصول به دست طرفين آن داده نشده  آثار اين قرارداد عليكه  اينيكي : برخوردار است

 افزوده ها اي كه روز به روز بر دامنه آن  قوانين آمرانهبيني پيشت و اين مهم با اس
توانند خود را در آن  خاصي است كه طرفين فقط مي »موقعيت قانوني«شود سازنده  مي

، 1، ج18[ هم زنند  از قبل تعيين شده را بردهند و حق ندارند نظم قانوني موقعيت قرار
اي  عنوان رابطه قيودي خاص به نكاح از آن با با اضافه كردنكه  ايندوم . ]21-20ص

» پيوندي اخالقي و مذهبي«يا با تعابيري چون  ]22، ص16[ عاطفي ياد كرده اند ـحقوقي 
 . ]23، ص1، ج18[ هاي فرا عقدي نكاح اشاره كنند اند به جنبه خواسته»پيماني مقدس«يا 
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  ح در حقوق كشورهاي عربيماهيت قراردادي نكا. 3-2
در مورد نكاح ) كه پيش از اين اشاره شد( ترين قوانين كشورهاي عربيدر جديد

  : از تعابير زير استفاده شده است صراحت به
بر غايت نكاح در كيد أتالبته . عقد، عقد رضايي، عقد شرعي، ميثاق تراضي، ترابط شرعي

 تعاون، مودت، رحمت، چونهمهم در قالب عبارات ارزشي   آن،بسياري از اين تعاريف
  نشان از محفوف بودن اين قراداد به اموري فرا...عفاف، سكَن، حسن معاشرت و

 . قراردادي دارد

  

 در حقوق غرب »نهاد«و » موقعيت«، »قرارداد«عنوان  بهماهيت نكاح . 3-3

گذار در نظام حقوقي ثير أتاي  دين غالب و تا اندازهعنوان  بهاگرچه ازدواج در مسيحيت 
شود و اتحادي دائم  ناميده مي» سرّ عظيم«اي مقدس محسوب شده و   پديده،جوامع غربي
 عزوبت و دوري گزيدن ،آيد، اما در برابر آن ميان زن و شوهر به شمار مي و ناگسستني

  . تتر اس از ازدواج، امري پسنديده
 بر زن از 1در اوايل قرون وسطي در اروپا ازدواج عبارت بود از انتقال اجباري سيادت

 ءجز اما زن ،آمد ازدواج نوعي توافق به شمار ميكه   آن با، در اين طرز تلقي.پدر به شوهر
قي هاي حقو اين تلقي در حال حاضر يك تلقي مردود در تمام نظام. اطراف اين توافق نبود
  . شود غربي محسوب مي

 2»مدني قرارداد« آمده از يكاي شخصي و بر در قانون مدني كاليفرنيا، ازدواج، رابطه 
مطابق تلقي ديگر، نكاح . ]2، ص31[ ميان يك زن و يك مرد توصيف شده است

اي است كه پيامدهاي حقوقي را  موقعيت نيز عبارت از رابطه. شود  معرفي مي3»موقعيت«
يك براساس . شود از آن ناشي مي اين رابطه دنبال دارد كه بدون توجه به قصد طرفينِبه 

 تموقعي«ديگر، ازدواج تركيبي از قرارداد و موقعيت معرفي شده است با عنوان  درويكر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. lordship 

2. civil contract 

3. status 
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اوت از ساير متف اما ،تعابيري هم كه ازدواج را قراردادي مدني. 1»فراهم آمده از قرارداد
. ]173، ص14[ داند، به همين تحليل نزديك است  بر موقعيت ايشان ميمؤثرقراردادها و 

بر خصيصه كيد أت با ]263، ص14[ گذار استچنين موقعيتي تحت كنترل مطلق قانون
 2»ميثاق ازدواج«  براي ازدواج ازقالبيعنوان  بهاي از اياالت آمريكا  قراردادي نكاح، پاره

، 40[  طرفين فقط از اختياري محدود براي طالق برخوردارند،اند كه در آن سخن گفته
ويژه در حقوق آمريكا بر اين اساس مبتني است  مورد نظر به 3صخا تموقعي. ]36-35ص

منافع كودكان، مين أتهدف  اب بلكه ، نه فقط به منظور منافع دو طرف آن،كه انعقاد ازدواج
طرف عنوان  به دولت، ،اينبربنا .پذيرد يك واحد و نيز اجتماع انجام ميعنوان  بهخانواده 
رسمي برخوردار  از نفعي گزاف در هر دو نوع ازدواج رسمي و غير،داد نكاحسوم قرار
 . ]262، ص15[ است

رفي ازدواج در جهان معاصر به نهاد هاي حقوق خانواده غرب براي مع در كتاب
 در. ]143، ص41[ شود ميكيد أت آن 5 نكاح در كنار قراردادِ قانوني بودن4اجتماعي بودن

بعضي منابع نيز ماهيت ازدواج عبارت از نهادي مبتني بر تراضي دانسته شده است كه 
ابع نيز با در برابر اي من در پاره. ]5، ص42[ 6 اما عقدي منحصر به فرد،موجِد عقد است

و تصريح شده  ، نه يك قراداد،اند دادن قرارداد و نهاد، ازدواج را نهاد معرفي كرده هم قرار
 مبتني بر مراضات، تصوري سنتي از ازدواج يك قراردادعنوان  بهاست كه تصور ازدواج 

  . ]276، ص43[ است
قراردادي  يقانوننهادي اجتماعي و داراي اساس عنوان  هبهاي اخير، اعتقاد به ازدواج  در دهه

؛ داند مورد مناقشه قرار گرفته است  مي7از سوي ديدگاهي كه نكاح را يك شيوه زندگي شخصي
  . ] 143، ص41[ گذارد كنار ويا كردتوان آن را اختيار  سبكي از مصاحبت كه آزادانه مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. contractually acquired status 

2. covenant marriage 

3. special status 

4. social institution 

5. legal contract 

6. sui generis 

7. personal lifestyle 
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  در فقه اسالمماهيت عبادي نكاح . 3-4
تواند خود  دهد و مغز آن را عبادت كه مي در فقه اسالم، پوسته نكاح را قرارداد تشكيل مي

 اكنون به جنبه  وتبيين قراردادي اين پوسته از نظر گذشت .پوسته را نيز عبادي كند
  . پردازيم مي عبادي نكاح

محقق كركي، نكاح را . ]582، ص44[ كند  نكاح را عبادت معرفي ميعالمه حلي صريحاً
شهيد ثاني نكاح . ]11، ص7، ج7[ شمارد  عبادت مي بلكه في نفسه،تنها از مقدمات عبادت نه

ملحق به «و در جاي ديگر آن را  ] 335، ص5، ج5[ داند مي»شائبه عبادت« را داراي
»  عبادت مشاكِل با«عاملي از واژه . ]120، ص5، ج5[ كند محسوب مي» ضروب عبادات

  . ]218، ص14، ج6 [استه كردباره نكاح استفاده در
در لغت، طاعت و انقياد و در اصطالح، عملي است كه به قصد تقرب به عبادت 

مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، نكاح . ]306، ص14، ج45[ شود پروردگار انجام مي
 وقوع در زنا، به وجوب آن و در صورت بيم از ]107، ص7، ج12[ نفسه مستحب است في

  . ]85، ص5، ج5[ شود حكم مي
 .از جمله منتقدان عبادي دانستن نكاح به معناي فوق، مرحوم صاحب جواهر است

اند كه  يك قسم، اموري: كند ميسم ق دو ،امر كردهها  آنايشان آنچه را كه شارع به 
شود و صحت   حاصل نمي امتثال و اطاعت خداوندجز به قصدها  آننهفته در مصلحت 

دهند كه  اما قسم دوم را اموري تشكيل مي. نكته است هم منوط به رعايت همينها  آن
متوقف كه   آن بدون،شود به مجرد تحقق ماهيت عمل، حاصل ميها  آنمصلحت نهفته در 
از ديد صاحب جواهر، اين اعمال اگر به . د؛ مثل طهارت لباس از خَبثنبر قصد قربت باش

 نكاح را از ايشان). عبادت عرَضي (قصد قربت انجام شوند موجب ترتب ثواب خواهند شد 
تكثير نسل، رهايي  :مصالح نكاح كه عبارت است ازمين أت؛ زيرا  نه اول،داند گونه دوم مي

چه با انجام نكاح به قصد قربت اگر از تنهايي و غير آن، متوقف بر قصد قربت نيست؛
مستحب بودن نكاح نيز از ديد ايشان به اين معنا است . كردتوان آن را به عبادت تبديل  مي

 چون شخص نسبت به امر ثانوي كه امر به انجام نكاح ،كه اگر به قصد قربت انجام شود
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كه   آنشود؛ نه و ثواب داده مي لذا به ا،شود  ممتثل محسوب مي،عملي عبادي استعنوان  به
ايشان مجرد خوف وقوع در حرام كه  اينجالب . بر امتثال امر اولي ثواب داده شده باشد

زيرا  داند؛ اي عرضي نمي به واسطه ترك نكاح را موجب واجب شدن نكاح ولو به گونه
اش از ارتكاب حرام  هتواند با اراد از افراد وقوع در حرام نيست و شخص مي» عدم نكاح«

   .]34-22، ص29، ج46[ خالصي يابد
 مبناي تقسيم ياد شده اوالً: رسد  در مورد كلمات صاحب جواهر چند نكته به نظر مي

اي از  وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احكام شرعي است كه اين مبنا توسط پاره
را به حد ساير معامالت تنزل داده  نكاح انديشمندان مورد ترديد قرار گرفته است و ثانياً

كه با تواتر لفظي و معنوي موجود در احاديث وارد شده در باب توصيه به نكاح كه در 
 شايد توجه به همين نكته باعث .نظير است سازگاري ندارد مقايسه با ساير قرادادها بي

ون هيچ نقدي، بد شده است تا صاحب جواهر نيز در چندين مورد، عبادي بودن نكاح را
  . ]113، ص34؛ ج106، ص31؛ ج149، ص29، ج46[ اي از آثار نكاح بداند توجيه كننده پاره

محقق اصفهاني نيز مجرد مورد رغبت بودن نكاح نزد شارع را موجب عبادت تلقي 
خوانده شدن كسب حالل در روايت » برترين عبادت« طور كه همان .داند شدن نكاح نمي

  . ]225، ص4، ج47[ يمكنعبادت محسوب  كسب حالل را شود تا سبب نمي
روايات دالّ بر مرغوبيت نكاح، قابل مقايسه با روايات دالّ بر : توان گفت اين باره مي در

نيست تا مشمول يك ها  آنرجحان كسب حالل از جهت تعداد و تعابير به كار رفته در 
  . حكم شوند

تواند عبادت به  كند كه چگونه نكاح مي ن سؤال را طرح مييكي از فقهاي معاصر ابتدا اي
يك از   در حالي كه هيچ،معناي خاص باشد و قصد قربت، شرط صحت آن به شمار رود

توان آن را عبادت   و نيز چگونه ميند؟دا سنّي و شيعه چنين ويژگي را براي نكاح ثابت نمي
بات و مستحبات توصلي اگر به قصد  در حالي كه تمامي واج،به معناي عام محسوب كرد

 قربت به جا آورده شوند مستحق ثواب خواهند بود و اين امر اختصاصي به نكاح ندارد؟
نكاح، عبادت معرفي شده است كه  اينمنظور از : فرمايد سپس در مقام پاسخ بر آمده و مي
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نا كه تصرفات شارع در  به اين مع؛داد در شريعت اسالم استبيان توقيفي بودن اين قرار
اي است كه گويي ماهيت جديدي را براي آن جعل كرده است كه جز با  آن به اندازه

توان احكام و آثار آن را دريافت و مراجعه به عرف عقال در  مراجعه به خود شارع نمي
ود  در هر مورد تنها بايد به خ،گشا نبوده راه،اين باره ولو با انضمام عدم ردع شارع باشد

، 24[  همين وضعيت وجود دارددر مورد عبادات نيز عيناًكه  چنان ؛شارع مراجعه كرد
   .]72و 25-24ص

  : زير استمل أتالزمه فرمايش فوق، پذيرش نتايج قابل 
   . نتوان قواعد عمومي قراردادها را جز با تجويز موردي شارع در باب نكاح اجرا كرداوالً
را بايد ناظر به ماهيتي مغاير با ماهيت نكاح در شريعت اسالم  »لكل قوم نكاح«  نبويثانياً

 نكاح آن را به معناي مجازي ]266، ص29، ج46[ در نظر گرفت؛ مگر مانند صاحب جواهر
  . نه معناي حقيقي آن،حمل كنيم)برخورداري از حكم نكاح (

دهاي مالي، غالب آيد بايد به آن  هرجا كه احكام آمرانه شرعي ولو در باب قرادا ثالثاً
  . داده شود» عبادت«قراداد همانند نكاح عنوان 

  . استمل أت توقيفي بودن غالب احكام نكاح، محل رابعاً
اي از فقها، توقيفي بودن، غير از عبادي بودن تلقي و نكاح به هر   در عبارات پارهخامساً

  . ]432، ص11، ج48[ دو متصف شده است
عروه در ابتداي كتاب النكاح، نكاح را في حد نفسه مستحب دانسته و دليل آن صاحب 

  و بلكه متواترو روايات وارد در اين باره را مستفيضكرده را كتاب، سنت و اجماع ذكر 
 نزديك به دو ،كند و سپس بر خالف روال معمول در سر تاسر كتاب عروه معرفي مي

دهد و در  متعدد وارد در اين باره اختصاص ميصفحه را به آوردن روايات معتبر و 
كند؛ خواه قصد   از كتاب النكاح، موضوع اين استحباب را طبيعت نكاح معرفي مي3له أمس

فاصله عبادت بودن نكاح و ترتب ثواب بر آن را  ولي بال،قربتي در كار باشد يا نباشد
از نظر سيد يزدي در واقع، . ]797-795، ص2، ج49[ دارد متوقف بر قصد قربت اعالم مي

 ولي ترتب ثواب و عبادي شدن ؛ عمل، مالزمه با عبادي بودن آن عمل ندارداستحباب
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 ولي فقط با قصد تواند مستحب باشد مطلقاً لذا نكاح ميو عمل، متوقف بر قصد قربت است 
  . شود قربت است كه عبادت تلقي و بر انجام آن ثواب داده مي

دليل عقلي و نقلي وجود ندارد كه ترتب ثواب : م سيد يزدي گفته شده است در نقد كال
 بلكه مقتضاي اطالقات ادله آن است كه ثواب بر انجام عملي ،را متوقف بر قصد قربت كند

شود ولو قصد قربتي در كار نباشد و ازدواج نيز  كه نزد خداوند محبوب است داده مي
ر انجام آن ولو بدون قصد قربت، ثواب تعلق ب امري است مطلوب و محبوب خداوند و

بدون قصد قربت، مستحب و  توان رسد نكاح را مي به نظر مي. ]8، ص24، ج50[ گيرد مي
نسبت ) ع( مكرر و متنوع در كالم معصومينكيدات أتاين دو ويژگي در كنار . مثاب دانست

في است تا نكاح را عبادتي بدانيم كا كند اي ملكوتي تصوير مي به نكاح كه آن را در چهره
به . كنند مستقل از اعمالي كه تنها با اضافه شدن قصد قربت، قابليت عبادت شدن را پيدا مي

مانند  ،مباح هر عمل  بودنسنگ عباديرا هم نكاح ي بودنعبادتوان  عبارت ديگر نمي
انجام شود عملي عبادي به شمار  تاگر با قصد قرب خوردن و آشاميدن دانست كه فقط

تنهايي و قطع نظر از قالب و محتواي عمل، كافي نيست تا  در واقع، قصد تقرب به. آيد مي
در مورد عبادتي ذاتي چون نماز كه  چنان بر يك سياق، عبادت كند؛ هر عملي را عرَضاً

  .قصد، غافل بودثير أتقالب و محتواي خود عمل در كنار ثير أتتوان از  نمي
و دور شدن از نگاه اخالقي و فرا حقوقي قرآن له أمس به نظر ما نگاه فقهي محض به 

ميثاق « نكاح را 21قرآن در سوره نساء آيه  .به ازدواج باعث اين تشتت آرا گرديده است
ردان ميثاقي غليظ زنان از شما م :» غليظاًو اخذن منكم ميثاقاً« :دانسته است» غليظ
شود؛ امري  اند كه با سوگند استوار مي را در لغت، عهد و پيماني دانسته» ميثاق«. اند گرفته

بارها در » ميثاق«كلمه . ]26، ص13، ج51[ كه آرامشي همراه با استواري را با خود دارد
كه »  غليظاًاًميثاق« تركيب 1.قرآن استفاده شده است كه يك بار آن در مورد ازدواج است

در قرآن به  رساند سه بار مضاعف نسبت به استحكام يك پيمان را ميكيدي أتدر واقع، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خصوص  بحث مبسوطي را در25/8/1389آنجلس مورخ  لوس زيوني در شهري زنده تلو در برنامهنگارنده. 1
  .پخش شد» واليت«ارائه كردم كه از شبكه تلوزيوني  »نآقرتطبيق ميثاق غليظ بر ازدواج از نگاه «
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، ميثاق خدا از پيامبران )154 :نساء( ميثاق خدا از بني اسراييل: كار رفته كه به ترتيب بر
طبرسي به . ده استتطبيق ش )21 :نساء(و باالخره پيمان ازدواج ) 7 :احزاب( اولوالعزم

 حاصل عقد نكاح كه) اول :كند استناد روايات، سه معنا را براي اين ميثاق غليظ ذكر مي
ميثاق غليظ، : فرمايد دهد كه حضرت مي قرار مي) ع(مستند آن را اين سخن امام باقر 

را به آن بايد زن براساس شود كه  عهدي است كه در حال عقد نكاح از شوهر گرفته مي
مستند روايي آن كه   آنعقد نكاح بدون) دوم .نيكي نگه دارد يا با احسان، دست از او بدارد

ميثاق :  چنين است)ع(روايت مورد نظر از قول امام باقر . را از كتاب شريف كافي نقل كند
داي با الهام معنايي قدسي و فرا قرار) سوم. شود اي است كه با آن عقد نكاح منعقد مي كلمه

امانت الهي به همسري گرفته و با براساس ها را  زن: كه فرمود )ص(از روايت پيامبر اكرم 
 مرحوم عالمه طباطبايي با. ]42، ص3، ج52[ستانيد  كلمه خداوند از ايشان كام حالل مي

ـ معناي اظهر را  ولي ،دانند را مطابق ظاهر آيه مي) علقه زوجيت( ولمعناي مسببي اكه  آن
كننده عقدِ انشا :كنند چنين معرفي مي  ـو سببي مرحوم طبرسي است كه همان معناي دوم

شود چرا قرآن  البته مطابق معناي مختار عالمه، معلوم نمي. ]260-258، ص4، ج53[ نكاح
  ؟استفاده كرده است» ميثاق غليظ«از تركيب » عقد«به جاي كلمه 

تواند در درك معناي  در آيه مورد بحث مي » غليظاميثاقاً«بل از كلمه توجه به كلمات ق
محور سخن در آيه قبل و آيه مورد بحث اين است كه . گشا باشددرست اين تركيب راه

هاي واهي موجب حيرت همسر است  تصرف ناحق شوهر در مهريه همسر خود به بهانه
در آيه قبل از اين آيه و . 2»بعضكم الي بعضو قد افضي «:شود چنين ذكر ميو دليل آن 

كه ـ  تعبير شده» بعض« و» زوج«  تنهايي به  از زن و شوهر بههريكاز  خود اين آيه نيز
گوياي اين است كه هريك از زن و  و  ـدر آيات متعدد ديگري از قرآن نيز سابقه دارد

ند كه در حكم بعض يعني اين دو آن قدر منسجم؛ است تنهايي مجموع هر دو شوهر، به
نيز در لغت به معناي وصول و در فضاي » اَفضي«كلمه . اند و سازنده يك واحد ديگري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21، نساء. 1
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ست كه  ارو لطافت اين تعبير قرآن از اين. ]157، ص15، ج54[ ديگري قرار گرفتن است
 بلكه ،گيري او قرار ميشوي و در حيز   به همسر خود نزديك مياي مرد يا زن  تو: نفرمود

به اين يكي شدن به صورت در هم آميختني سيال ميان زن و  »بعض« با استفاده از واژه
و ايجاد شكاف در بنايي چنين  كند كه با سازِ منيت زدن مرد و متنسب به هر دو اشاره مي

ق به زنان منسوب اخذ ميثا آيه، اما چرا در اين. ناسازگار و موجب حيرت است يكدست،
شده است؟ براي يافتن پاسخ، مراجعه به تفاسير معتبر سودي نبخشيد؛ اما شايد به جهت 
اين باشد كه عمق دل سپردگي زن به مرد در ازدواج و سر سپردگي به وضعيت جديدي 

 از اين رو نگراني او از بر هم خوردن .آيد بيش از مرد است كه بعد از نكاح به وجود مي
خداوند متعال روح اين قرارداد  و به اين خاطرتر از مرد است  ق مقدس نيز افزوناين ميثا

ستاند  كند كه زن از مرد مي بيان مي» ميثاق غليظ«فرا قراردادي و الهي به نام  را با عبارتي
  . شودمين أتتا اطمينان او به حفظ چنين وحدتي 

 سوره رعد و روايات وارد 24 تا 19به آيات براي درك حقيقت معنوي و ملكوتي نكاح 
گان به كننددهم كه با نشاندن پايبندان به ميثاق ازدواج در كنار وفا  توجه ميدر ذيل آن
 . كند اي بهشتي را معرفي مي نسخه وحياني تحكيم خانواده عهد اهللا،

  

 ثير ماهيت عبادي نكاح بر آثار و احكام آنأت. 4

مطابق نظر   خيار شرط در اصل نكاح راه ندارد و، عبادت استاز ديد فقها چون نكاح
. رود به شمار مي بلكه مبطل نكاح نيز ، باطل استتنها نهشرط خيار در نكاح  مشهور فقها،
اي از فقها با تنظير نكاح با وقف و شرط دانستن قصد قربت در وقف، به نحو  حتي پاره

البته به شرحي كه گذشت . ]219-218، ص14، ج6[ اند ذاردهتري بر اين حكم صحه گاكيد
شدن نكاح نقد دارند كه بر اين اساس به اين حكم نيز اشكال  عبادي قلمداد اقليتي از فقها بر
 ولي در آن خيار شرط راه ،اند كه بيع به قصد قربت، عملي است عبادي كرده و فرموده

  . ]667ص ،55 [يوبي خاص قابل فسخ است دارد و نكاح نيز ولو عبادت باشد به موجب ع
اصرار بر الفاظي خاص به زباني خاص در صيغه ، ]32، ص2ج ،10[ عدم جريان اقاله
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 و ]111، ص5ج ،56[ مالزمه ميان اقدام به نكاح منهي و فساد آن، ] 582، ص44[ نكاح
 بر ماهيت كه صريحاً از ديگر احكامي است ]93، ص4 ج،57[ صحت نكاح در طي اعتكاف
  . عبادي نكاح مترتب شده است

  

  نتيجه .  5
ايجـاد   سـببي عبـارت اسـت از        كه در معنـاي      نه وطي  ،دانند  را عقد مي  » نكاح «مشهور فقها . 1

مقـصود  . زوجيت حاصل از اعتبار عقـدي : و در معناي مسببي عبارت است از ،اعتبار زوجيت 
ه ئـ ارادر قانون مدني ايران تعريفـي از نكـاح       . ز زن و شوهري   عبارت است ا  » زوجيت«فقها از   

بـا  تـر   بـيش عين استخدام مفاهيم خاص قرآنـي و   در قوانين كشورهاي عربي در    . نشده است 
حقـوق   در. شـده اسـت   ه  ئـ اراتعـاريفي    به جاي ذاتيـات آن،     »زواج«احكام و اهداف     درج آثار، 

تبيينـي روشـن   ه ئارابا محوريت تغاير جنسيتي و تك همسري و بدون         تر    بيش غربي نيز نكاح  
نقش عامـل    نسبت به كم رنگ شدن      البته امروزه  .از هسته اصلي اين رابطه تعريف شده است       

خـورد كـه بـا     هاي غربي بـه چـشم مـي       نوعي بزرگ نمايي در نوشته     در نكاح،  تغاير جنسيتي 
  . ناسب نداردواقعيات خارجي ت

در . نكاح از ماهيتي قراددادي برخوردار است در حقوق ايران و كشورهاي عربي،. 2
نوعي تلقي طيف گونه به چيستي نكاح وجود دارد كه از عقد دانستن حقوق امروز غرب، 

به مصاحبتي  يابد و شود و تا موقعيت و نهاد معرفي كردن آن امتداد مي آن شروع مي
 اما نه به معناي واجب ،دانند  نكاح را عبادت ميفقها. شود  آن فرو كاسته ميفردي دانستن

 حق تعالي كه بلكه به معناي عملي محبوب ،تعبدي كه قصد قربت، شرط صحت آن باشد
كند كه امور بسياري  اي را براي بنده نسبت به حضرت حق فر اهم مي قابليت تقرب ويژه

  . ند از چنين قابليتي برخوردار نيستندديگر ولو با قصد قربت انجام شو
كند كه حفظ آن در بهشتي شدن خانواده بر  معرفي مي» ميثاق غليظ«نكاح را  قرآن. 3

  . نقشي اساسي دارد آمده از چنين پيماني،
حقوقي و ـ ميثاقي معنوي ازدواج دائم، «: شود نكاح پيشنهاد مي برايتعريف زير . 4
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