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چکیده

خانواده باسابقهترین اجتماعی است که منبع تغذیه اجتماعا بزرگ انسانی از جنبوههای
مختلف است .این نهاد حقوقی ،پیچیده و چندساحتی است .نظامهای حقوقی بزرگ دنیا،
علیرغم تفاو در بنیانشان ،کوشیدهاند اهمیوت و اقتضوائا خوا نن را در منظوموه
کشورهای متبوعشان در نظر بگیرند و به خانواده در قاموس قوانین خویش توجه کننود.
در اسالم نیز حقوق خانواده بخش مهمی از احکام و اخالق را تشکیل میدهد .بور ایون
اساس ،بازخوانی و بررسی ظرفیتهای حقوق خانواده در اتحواد حقووقی جهوان اسوالم
مسئلهای ضروری است .در این مقاله میکوشویم ضومن پورداختن بوه جایگواه حقووق
خانواده در نظام حقوقی اسالم ،نقش حقوق خانواده را به عنووان یکوی از ظرفیتهوای
موجود زمینهساز اتحاد حقوقی جهان اسالم مطمح نظر قرار دهیم .بر این اساس ،پس از
تبیین مشترکا محل اجماع در فرنیند پوژوهش بوه مصوادیقی طبو فتواوای مشوهور
فریقین در این زمینه میپردازیم و امکان تقریب در غیرمشترکا با دخالتدادن حقووق
اسالمی و لزوم رعایت ح تحفظ را بررسی میکنیم .روش تحقیو در ایون پوژوهش،
تحلیلیتوصیفی و مبتنی بر اطالعا کتابخانهای است.
کلیدواژهها :حقوق خانواده ،نظام حقوق اسالمی ،حقوق تطبیقی ،اتحاد حقوقی.
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مقدمه
دانش حقوق شامل دو حوزه حقطوق مووطوعه ( )positiveو غیرمووطوعه ()non-positive
است .حقوق موووعه مجموع قواعه الزماالجرایی اسطت کطه از رطر مراجط ققدیدطی
وو و قهوین شهه است .به این حوزه حقوقی ،حقوق مهون نیز ارالق میشود؛ ماندطه
حقوق اغلب کشورهای جهان که قوه مقدده آنها وو کطرده اسطت .چدانکطه حقطوق بطه
صورت عر و عادت بوده و قوه مقدده دخالتی در ایجاد آن نهاشته باشه ،آن را حقطوق
عرفی و غیرمهون میگویده (کاقوزیان30 :0831 ،؛ جع ری لدگرودی.)0381 :0831 ،
حقوق از نظر دایره شمول و قلمرو نیز به حقوق داخلطی (حقطوق ملطی) یطا حقطوق
خارجی (حقوق بینالمللی) و از نظر موووع یا اشخاصی که در دایطره شطمول آن قطرار
میگیرنه ،به حقوق عمومی و حقوق خصوصی ققسیم میشود .همچدین اشخاص نیز به
اشخاص موووع حقوق عمومی و اشخاص موووع حقوق خصوصی مدقسم میشطونه
(ساکت481 :0833 ،؛ قاسم001 :0691 ،؛ القاسم.)30 :4104 ،

حقوق خانواده مجموعهای است از قوانین و مقررات حاکم بر اعضطای خطانواده کطه
ومانت آن نوعاً با نیروی عمومی اسطت .حقطوق خطانواده در ایطن پطژوهش مووطوعی
چدهساحته است که آموزههایی با خاستگاه حقوق موووعه و غیرموووعه دارد .حقطوق
خانواده در اسالم نیز بخش مهمی از احکام و اخالق را قشکیل میدهه .بر ایطن اسطا ،
بازخوانی و بررسی ظرفیتهای حقوق خانواده در اقحاد حقوقی جهان اسطالم مسطئلهای
وروری است .در بازخوانی حقوق خانواده بایه به حقوق موووعه کشورها و خاستگاه
این مقررات در مداب ققدین قوجه کرد؛ چدانکه بایسته اسطت در کشطورهایی کطه بخطش
اصلی حقوقشان متأثر از مذهب است ،به بایستهها و آموزههای مذهبی در زمیده خانواده
نیز قوجه شود .با این نحوه پژوهش میقوان این مداب را به هم ققریب کرد که در نتیجطه
در بازخوردی که در ققدین حاصل میشود ،مقررات به هم نزدیک خواهه شطه .بطهیهی
است چدین پژوهشی از یک سو آسیبها و معضطالت خطاص خطود را دارد و از سطوی
دیگر ،بایستههای ویژهای دارد که بایه رعایت شود.
کشورهای اسالمی در ققدین قوانین و مقررات ناظر به حقوق خطانواده و پطایبدطهی
آنها به شریعت اسالمی در قانونگذاری مرقبط با گستره حقوق خانواده ،بطه چدطه دسطته
ققسیم میشونه:
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الف) کشورهای متمایل به سکوالریسم قانونی
کشورهایی که در احوال شخصیه و قوانین مرقبط با گستره حقطوق خطانواده ،بطه فقطه و
مذهبی خاص محهود نیستده؛ به قعبیری قوانین آنها فرافقه است .کشورهایی مثل قطون
و مغرب بعضاً قوانین سکوالر را در احوال شخصیه اقخاذ کردهانطه( 1السطباعی)01 :4110 ،
چدانکه در کشور قون در ماده  03قانون احطوال شخصطیه مصطوب  ،0691ازدواج دوم
بارل دانسته شهه و این عمل ،جرمانگاری شهه و دویست و چهل هطزار فرانطک و یطک
سال حب به عدوان مجازات آن در نظر گرفته شهه است (قانون االحوال الشخصطیة التونسطی،
مصوب  ،0691ماده 03؛ باجوری434 :0639 ،؛ وافی .)13 :0691 ،این مجطازات ناشطی از قرائتطی
است که بعضی از علمای قون مفرح ،و ادعا کردهانه که آیه «َولَنْ قَسْتَفِیعُوا أَنْ قَعْطهِلُوا
بَینَ الدِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَال قَمِیلُوا کلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوها کالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ قُصْلِحُوا وَ قَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ کانَ غَ ُوراً رَحِیماً» (نساء )046 :ناسخ گزاره قرآنی «وَ إِنْ خِ ْتُمْ أَالَّ قُقْسِفُوا فِی الْیتطامی
فَانْکحُوا ما رابَ لَکمْ مِنَ الدِّساءِ مَثْدی وَ ثُالثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِ ْتُمْ أَالَّ قَعْهِلُوا فَواحِطهَ ً أَوْ مطا
مَلَکتْ أَیمانُکمْ ذلِک أَدْنی أَالَّ قَعُولُوا» (نساء )8 :است؛ چدانکه عالمان فقه و ق سیر امامیه و
فرق اربعه اهطل سطدت و گطزار هطای قطاریخی از صطهر اسطالم ایطن ادعطای نسطخ را
نمیپذیرنه (نج ی16/1 :0110 ،؛ عاملی419 :0118 ،؛ رباربایی099 :0103 ،؛ الشوکانی831 :0813 ،؛
ابنقهامه المقهسی113 :0118 ،؛ قرربی :0111 ،ذیل آیه  046سوره نساء؛ الزحیلی.)094 :0103 ،

ب) کشورهای متمایل به قانونگذاری مبتنی بر فقه
کشورهایی که مدب اول آنها گزارههای فقه بوده ،اما اصرار بر فقه مذهب خاص نهارنطه.
آنها مرزهای ققسیم مذاهب را نیز پشت سر گذاشتهانه .به عبارت دیگطر ،در حطالی کطه
خود را به رعایت شریعت اسالمی مقیه میداندطه ،از ققیطه بطه مطذهب خطاص خطود را
رهایی بخشیههانه؛ مصر ،انهونزی و مالزی از این سدخ و دستهانه (أبوزهر  1 :0613 ،و 41؛
السباعی .)09 :4110 ،مصر از جمله کشورهای پیشرو در قوسعه قضایی و قساهل با دیگطر
مذاهب بوده است .این کشور در  0601قانون احوال شخصیه را بر اسا مذاهب اربعطه
قهوین کرد (ابوزهره 01 :0698 ،و .)09
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ج) کشورهای متمایل به تعددِ قانون خانواده بر اساس تعددِ مذاهب
کشورهایی که بر اسا قوجه به مذاهب مختلط  ،قعطهدِ قطانون خطانواده را مبتدطی بطر
شریعت اسالمی و مذاهب متعهد برمیقابده .کشورهایی نظیر ایطران ،لبدطان ،افغانسطتان و
بحرین از این صد انه (شلبی .)03 :0831 ،در برخی کشورها مثطل لبدطان حتطی بطه قعطهد
قوانین اکت ا نشهه ،بلکه به قعهاد مذاهب ،دادگاههای متعهد قشکیل شهه اسطت؛ چدانکطه
بر اسا قانون مصوب  ،0614هر رای های در امطور مربطوب بطه احطوال شخصطیه قطاب
قوانین مربوب به خود گردیه .محاکم بر دو قسطم شطیعه و سطدی ققسطیم شطهه و رای طه
دروزی برای احوال شخصیه خود محکمه اختصاصی دارد (بطهران1 :0116 ،؛ شطلبی:0831 ،
 .)03در ایران بر اسا ماده واحهه مصطوب  ،0804ایرانیطان غیرشطیعه اجطازه دارنطه در
محاکم از قانون احوال شخصیه مذهب خود پیروی کددطه .در قطانون اساسطی جمهطوری
اسالمی ایران نیز بر اسا اصل  ،04پیروان مذاهب حد طی ،شطافعی ،مطالکی ،حدبلطی و
زیهی در قعلیم و قربیت دیدی و احوال شخصیه ربق فقه خودشان آزادنه و دعطوی آنهطا
در دادگاهها رسمیت دارد (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل .)04
د) کشورهای متمایل به وحدت قانون خانواده بر اساس مذهب خاص
برخی از کشورها به وو و قهوین قوانین خانواده بر اسا فقه مذهب خاص اصرار و
قمایل دارنه؛ چدانکه کشور کویت بطر «مطذهب مطالکی» ،عربسطتان و قفطر بطر «مطذهب
حدبلی» در قانونگذاری قأکیه دارنه (قانون االحوال الشخصیة الکویتی ،قانون رقم  10لسدة 0631
فی شأن األحوال الشخصیة) .در این کشورها در زمیده قطانون خطانواده دیگطر مطذاهب اقطهام
چدهانی صورت نگرفته است (محمه.)4110 ،
شایان قوجه است که مقررات ناظر به خانواده مبتدی بر دانش حقطوق نیسطت ،بلکطه
مبتدی بر مذهب ،اخالق و عر اجتماعی است .بر همین اسا  ،کلیطه قطانونگطذاران و
انهیشمدهان در عرصههای داخلی و بین المللی نیز به دلیطل قطوجهی کطه بطه حمایطت از
حقوق خانواده داشتهانه ،به انتظاراقی که خانواده به مدظور انجام بهیده وظای خویش از
دولت و قانونگذاران دارد احترام گذاشته و با قدظیم قوانین ،مصوبات و آییننامطههطا در
فضای حقوق داخلی و قهوین میثاقنامهها و پیمانها در نظام حقطوقی بطینالمللطی 2،در
جهت ایجاد زمیده مداسب و بسترسازی مساعه به مدظور رشطه و قوسطعه خطانوادههطای
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کارآمه کوشیههانه .بدابراین در این پژوهش پ از قبیین برخی مباحث مقهماقی حقطوق
خانواده (فقه األسره) ،مشترکات اجماعی را بررسی مطیکدطیم؛ چدانکطه در ادامطه فرآیدطه
پژوهش به مشترکات ربطق فتطاوای مشطهور فطریقین مطیپطردازیم و امکطان ققریطب در
غیرمشترکات با دخالتدادن حقطوق اسطالمی و لطزوم رعایطت حطق قح ط را بررسطی
میکدیم.
 .1مفهومشناسی ،پیشینه و بایستههای موضوع
 .1 .1مفهوم وحدت و اتحاد

«اقحاد» در لغت از ریشه «وحه» به معدای یگانگی ،یکتایی و یکیشهن است« :صطیرور
الشیئین الموجودین شیئاً واحهاً» (ابنمدظور ،0663 ،ذیل واژه «وحطهت» و «اقحطاد»)« .وحطهت»
نیز در لغت به معدای اق اق آرا و هماهدگی رأیها است (دهخها ،0838 ،ذیل واژه «وحهت»).
«وحهت» در اصفالح نیز به معدای یکیبودن است که از آن به واحه قعبیر میکدده ،ولی
«اقحاد» در اصفالح آن است که دو چیز با وجوه مت اوت ،جدبطههطای مشطتر خطود را
ققویت ،و از این حیث خود را هر چه بیشطتر بطه یکطهیگر نزدیطک کددطه ،کطه از آن بطه
«اقحاد» قعبیر میکدده ،مانده اقحاد دو یا چده مذهب فقهطی یطا کالمطی .بطه قعبیطر دقیطق
علمی ،اقحاد یعدی ققویت «مابهاالشترا » در عین ح «مابهاالمتیاز» (فاول مقطهاد:0891 ،
 .)40با این قوویح به نظر میرسه چدانچه مدظور از اقحاد بین امت اسالمی این باشه که
در کل جهان اسالم یک قانون بهون وجود حق قح اجرایی شود ،ایطن هطه دور از
دستر است .البته میقوان مجموعهای از مقررات را با وجود حق قح قعریط کطرد
که شامل مشترکات احکام در بین امت اسالمی نیز هست.
 .2 .1نظام حقوق خانواده

«نظام حقوق خانواده» ( )family law systemکه عبارت است از مجموعطه قطوانین و مقطررات
مدسجم ،هماهدگ و مرقبط که بر اسا مبانی ویژه در جهت اهها خطاص قدظطیم شطهه،
خود نوعی نظام حقوقی میانی است .به این معدطا کطه اصطفالح «نظطام حقطوق خطانواده»،
اصفالحی نسبی به شکل مضطا اسطت .قووطیح آنکطه نظطام حقطوقی ،مجمطوع نهادهطا،
سازمانها و قواعهی است که بر اسا مبانی خاص بطه صطورت مدظومطهای هماهدطگ و
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مدسجم به وجود میآیده؛ چدانکه سازمان حقوقی نکاح ،ارث و ن قه عداصر قشطکیلدهدطهه
«سازمان حقوقی خانواده» است (کاقوزیان 89 :0833 ،و 83؛ حکمتنیا.)81 :0833 ،
حقوق خانواده مجموعهای کوچک از مجموعه بزرگ نظام حقوقی حاکم بطر کشطور
است .وقتی از نظام حقوق خانواده سخن گ ته میشطود بایطه قوجطه داشطت کطه صطرفاً
«عقه» مه نظر نیست .نظام حقوق خانواده مشتمل بر عقه و سلسلهای از ایقاعات ،ماندطه
فسخ ،رالق رجعی ،رالق خل  ،رالق مبارات ،رجوع در عهه ،رجوع به مابذل در رطول
مهت عههٔ مفلقهٔ رجعیه ،ظهار ،لعان ،ایالء و مانده ایدها اسطت .پط عطالوه بطر عقطه و
مجموعهای از ایقاعات ،مجموعهای از وقای حقوقی و مداب حق به حکم مقدن که مدشأ
فعل نهارد ،همه در ساحت حقوق خانواده مفرح است .بر این اسطا  ،م هطوم «حقطوق
خانواده» آیدهای از نظامی حقوقی است.
 .9 .1جایگاه مباحث حقوق خانواده در فقه

ققسیم مباحث فقهی و دستهبدهی آن به چده نحطوه انجطام گرفتطه اسطت .در فقطه عامطه
معموالً مباحث فقه را به دو گروه عبادات و معامالت ققسطیم مطیکددطه (غزالطی8 :0810 ،؛
فیض کاشانی .)1 :0838 ،در فقه امامیه ،قهیمقرین ققسطیم در مراسطم سطالر بطن عبطهالعزیز
دیلمی (متوفای  113ه.ق ،).مهذب قاوی عبطهالعزیز بطن بطراج (متوفطای  130ه.ق ).و کطافی
ابوالصالح حلبی (از میانه قرن پدجم) دیهه میشود (سالر .)43 :0101 ،محقق حلطی کتطاب
شرائ خود را بر چهار بخش پایهگذاری کرده است که شامل عبادات ،عقود ،ایقاعات و
احکام است (حلطی .)098-081 :0831 ،البتطه فقهطای پط از او ایطن رو را پذیرفتدطه و
پیروی کردنه (حلّی ،بیقا 013 :و 048؛ نائیدی .)88 :0103 ،بر این اسا  ،مباحث فقهی بطه دو
حوزه اصلی ،یعدی فقه عبادات و معامالت بالمعدی االعم ققسیم مطیشطود؛ چدانکطه فقطه
بالمعدی االعم نیز شامل جزائیطات و غیرجزائیطات و در بخطش غیرجزائطی ،شطامل فقطه
سیاسی ،فقه مهنی و فقه قضایی میشود .گرچه مبحث حقوق خانواده در فقه ،قاعهقاً در
کتاب الدکاح والفالق ،کتاب االیالء والظهار و کتاب اللعان بررسی مطیشطود ،گطاهی در
حوزه مفالعه برای شرایط مهم عمومی ،بایه به دیگر ابواب از معامالت نیز مراجعه کرد؛
چدانکه در فقه مهنی بایه دنبال آن بخشی از معامالت فقهی باشیم که با حقطوق زوجطین
و اوالد مرقبط است .البته نبایه از نظر دور داشت که بعضی از احکام نطاظر بطه نکطاح و
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حقوق خانواده در مقام قبیین نظریه العقود ،ذیل عدوان «بی »« ،صطلح»« ،اجطاره» و دیگطر
عداوین آمهه است.
 .4 .1مفهوم خانواده
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«خانواده» در لغت به معدای دودمان ،قبار و نیز به م هوم همسطر و خویشطان مطرد آمطهه
است (دهخها ،6183 :0838 ،ذیل واژه «خانواده») .در اصفالح نیز در دو م هوم عام و خطاص
به کار رفته است .در م هوم عام و گسترده ،خانواده شطامل خویشطاونهانی مطیشطود کطه
حسب مقررات مربطوب ،از همطهیگر ارث مطیبرنطه؛ امطا در معدطای خطاص و محطهود،
خانواده به عههای که از ارقباب بین زن و مرد نشئت میگیرنطه و شطامل زن و شطوهر و
فرزنهان آنها میشود و به رور معمول با هم زنهگی میکددطه ،گ تطه مطیشطود .بطر ایطن
اسا  ،خانواده به سه نوع کوچک ،متوسط و بزرگ ققسیم میشود (الزحیلطی)41 :0141 ،؛
چدانکه در قوانین ایران خانواده در دو م هوم عام و خاص استعمال شهه است (مطاده 663
و  663قانون مهنی و  0011ق.م .).البته از مدظطر جامعطهشداسطی ،خطانواده قعریط و اقسطام
خاصی دارد که فرصت قبیین آن در این مقاله نیست.
 .9 .1مفهوم نکاح (ازدواج)
تعریف لغوی و اصطالحی «نکاح» (فقهی)

از نظر لغوی« ،نکاح» از مصهر ثالثی و از ریشه «نَکَحَ ،یَدکَحُ» (ابنفار  ،بیقطا )131 :و بطه
معانی گوناگون به کار رفته است؛ از جمله ققابل و التقاء (فیطومی مقطری .)941/4 :0111 ،در
زبان عرب هر گاه دو کوه مقابل یکطهیگر قطرار گرفتطه باشطده گ تطه مطیشطود« :قَدطاکَحَ
الجَبَالن» ،یعدی دو کوه در مقابل هم واق شههانه .االلتقاء و مالقاتکردن (زبیطهی:0100 ،
 ،)411/1با این معدا «قداکحت الجبال» یعدی کوهها به هم رسیهنه .سلفه و غلبطه (رریحطی،
 ،)140/4 :0109وصول و اختالب ،انضمام (مروج ،)111 :0836 ،ورطی (جطوهری،)108 :0661 ،
عقه ،آمیز  4و جم کردن نیز از معانی نکاح است.
ابنمدظور در لسان العرب آورده است« :أَصل الدکاح فی کالم العرب الطوبء ،و قیطل
للتزوّج نکاح ألَنه سبب للوبء المباح» (ابنمدظطور)949 :0663 ،؛ «در اصطل نکطاح در کطالم
عرب وری است ،و برای قزویج نکاح گ ته شهه است؛ زیرا نکاح سبب برای مباحشهن
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نظطر دارنطه؛ امطا اکثطر آنهطا

وری است» .بدابراین ،اهل لغت در معدای این لغت اختال
معدای وری را برای این واژه برگزیههانه.
در معدای اصفالحی« ،نکاح» رابفه ای است که به وسیله عقه بین زن و مرد حاصطل
می گردد و به آنها حق می دهه که با هم زنهگی مشتر را شطروع و بطا شطرایفی رابفطه
زناشویی ایجاد کدده .فقیهان مذاهب اهل سدت نکاح را به همین م هوم قعری کردهانه،
چدانکه فقیهان حد یه در قعری عقه نکاح گ ته انه« :نکاح عبطارت از عقطهی اسطت کطه
افاده ملک متعه کده؛ یعدی موجب می شود زن و شوهر بتوانده از همهیگر استمتاع کدده»
(ابننجیم34 :4114 ،؛ ابنعابهین.)811 :0841 ،

دیگر فقیهان و حقوقهانان هم ققریباً با چدین عباراقی «عقه نکاح» را قعری کرده انطه
(نج طی1 :0110 ،؛ الشرنباصططی .)411 :4119 ،البتططه برخططی از حقوقططهانان معاصططر قعری ططی از
«نکاح» نکرده انطه و همطین قعریط بطه نطوعی در بسطیاری از قطوانین احطوال شخصطیه
کشورهای اسالمی از جمله سطوریه ،عطراق و یمطن اشطراب شطهه اسطت (قطانون االحطوال
الشخصیة السوری ،0618 ،ماده 0؛ االحوال الشخصیة العراقی.)0616 ،
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ایشان معتقهنه نکاح عقهی است که م یه حلیت رابفه زن و شطوهر اسطت و سطبب
قعاون و همکاری آنها میشود و حقوق و وظای هر کهام را معین میسطازد (أبطو زهطر ،
 06 :0613و  .)11حقوق و وظای ی که از این قعری است اده میشود از ناحیه شارع است
و قاب شروب متعاقهین نیست.
اما قضیه داللت ل «نکاح» بر وری یا عقه همواره در میطان فقیهطان مطذاهب محطل
اختال بوده است .ابنقهامه در کتاب مغدی مینویسه« :الدِّکطاحُ فِطی الشَّطرْعِ :هُطوَ عَقْطهُ
التَّزْوِیجِ ،فَعِدْهَ إرْلَاقِ لَ ْظِهِ یدْصَرِ ُ إلَیهِ ،مَا لَمْ یصْطرِفْهُ عَدْطهُ دَلِیطلٌ؛ نکطاح در شطرع عقطه
ازدواج است .پ اگر ل "نکاح" مفلق بیایه انصرا به عقطه مطیشطود ،مطادامی کطه
قریدهای بر خال آن نباشه که ل "نکاح" را از معدای عقطه برگردانطه» .بعطه در ذیطل
کالمش استهالل میکده که در لسان شرع و عر غالباً به این معدا استعمال شطهه اسطت:
«وَالصَّحِیحُ مَا قُلْدَا؛ لِأَنَّ الْأَشْهَرَ اسْتِعْمَالُ لَ ْظَةِ الدِّکاحِ بِإِزَاءِ الْعَقْهِ فِی الْکتَابِ وَالسُّدَّةِ وَ لِسَانِ
أَهْلِ الْعُرْ ِ؛ صحیح آن است که ما گ تیم؛ زیرا مشهورقر استعمال ل "نکاح" در مقابل
عقه در کتاب و سدت در لسان اهل عر است» (ابنقهامة المقهسی.)0134 :0118 ،
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نویسدهه کتاب ال قه االسالمی و ادلته معتقه است نکاح نزد اصولیان و زبطانشداسطان
حقیقت در وری و مجاز در عقه است .پ اگر بهون قریده در کتاب و سطدت اسطتعمال
شود ،انصرا به وری دارد .چدانکه به حکم آیه «وَالَ قَدکحُواْ مَا نَکحَ آبَاؤُکم مِّنَ الدِّسَطاء»
(نساء )44 :زنی که پهر با او زنا کرده باشه بر فرزنه حرام میشود و حرامبودن چدین زنی
بر فروع به نص قرآن کریم ثابت است؛ اما حرمت زنی که برای پهر عقه شهه باشطه بطه
اجماع ثابت میشود .بر این اسا  ،نکاح در این گزاره قرآنی بر وری داللت دارد.
اما نکاح نزد فقیهان ،از جمله غالب پیشوایان مذاهب چهارگانه ،حقیقطت در عقطه و
مجاز در وری است (ابننجیم)34 :4114 ،؛ چراکه داللت این ل بر عقه در قرآن و اخبطار
مشهور است و زمخشری از عالمان حد یه میگویه ل «نکاح» در قطرآن کطریم جطز در
عبارت «حتی قدکح زوجا غیره» به معدای وری نیامهه اسطت (زحیلطی .)9101 :4119 ،البتطه
برخی معتقهنه فقیهان سه انگاره مختل در این زمیده دارنطه .برخطی آن را حقیقطت در
عقه ،و مجاز در وری دانسته و برخی در مقابل آن را حقیقت در وری ،و مجاز در عقطه
میدانده؛ چدانکه دیگرانی اعتقاد به اشترا ل ظی واژه «الدکاح» در معطانی عقطه و ورطی
دارنه (الجزیطری3 :0119 ،؛ فخطری .)03 :4116 ،اصطفالحات «ازدواج» و «زناشطویی» ققریبطاً
مراد «نکاح» است (جع ری لدگرودی.)340 :0831 ،
تعریف «نکاح» در قانون

قعری واحهی از «نکاح» در قوانین احوال شخصیه کشطورهای اسطالمی مفطرح نشطهه
است .قانون برخی از کشورهای اسالمی ،از جمله ماده یک قانون احوال شخصیه سوریه
مصوب  0618و ماده سه قانون احوال شخصیه عطراق مصطوب  0616و مطاده دو احطوال
شخصیه اردن مصوب  ،0639در قعری «نکاح» میگویده ازدواج عقهی اسطت بطین زن
و مرد که زن را شرعاً بر مرد حالل مطی کدطه و هطه آن ایجطاد ارقبطاب بطرای زنطهگی
مشتر و قولیه نسل است 6.در حالی که قانون احوال شخصیه مغرب «عقطه ازدواج» را
میثاق و رابفهای شرعی بین زوجین قعری کرده ،و در فصل اول خطود مقطرر مطیکدطه:
«ازدواج میثاق و رابفه شرعی است بین زن و مرد کطه هطه آن ع طت و پاکطهامدی بطا
7
گستر ایجاد و قشکیل خانواده .»...
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به نظر میرسه هیچ کهام از این قعاری جام و مان نیست .اگرچه قعریط
8
احوال شخصیه مغرب ،نزدیک و شبیه به معدای شرعی عقه ازدواج است.

قطانون

 .2امکان تقریب در حوزه تقنین
 .1 .2در مشترکات محل اتفاق
 .0 .0 .1تشویق به تشکیل خانواده

یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق خانواده ،قشویق به قشکیل خانواده اسطت .بطر ایطن
اسا  ،مقررات در کشورهای اسالمی بایطه بطه سطمت و سطوی قشطکیل نهطاد خطانواده
جهتدهی شود( 9کاشانی843 :0833 ،؛ الرملی ،بیقا033 :؛ السباعی )11 :4110 ،قا با افزایش سن
ازدواج که خود قوالی فاسه فراوانی دارد ،مبارزه شود.
بدابراین یکی از مشترکاقی که در همه جوام اسالمی محل اق اق و اقحاد نظر است بطا
ن ی همجد گرایی و ن ی روابط جدسی آزاد ،قأکیه بر استحباب اصل نکاح بین زن و مرد
است .این مسئله از گزارههای قرآنی و سدت متشرعه به دست میآیه؛ 10چدانکه دربطاره آن
ادعای ورورت اسالمی و اجماع امت شهه اسطت (کاشطانی843 :0833 ،؛ الرملطی ،بطیقطا033 :؛
السباعی .)11 :4110 ،این نگر میقوانه مبدای بخطش مهمطی از مقطررات در حطوزه ققدطین
باشه .قسهیل و قشویق به ازدواج ،مان قراشینکطردن در زمیدطه آن و کراهطت عزوبطت کطه
محل اق اق در بین امت اسالمی است و اختالفی نیست 11،همراستا و همسو هستده.
 .1 .0 .1تعدد زوجات

از بین نظامهای ازدواج چدهشوهری ،قکهمسری ،مختلط ،چدهزنی ،همجطد گرایطی و
مانده آن ،اسالم به نظام چدهزنی رسمیت داده است .بر این اسا  ،جواز قعهد زوجطات
دومین مسئله اجماعی در حوزه حقوق خانواده است .در اسالم قعهد زوجات بطه دالیطل
اجتهادی و سیره قفعی مسلمانان در رول قطاریخ و نوعطاً در همطه کشطورهای اسطالمی
پذیرفته شهه است (نج طی4 :0110 ،؛ کرکطی838 :0113 ،؛ زحیلطی 3 :0103 ،و  ،)81اگرچطه در
برخی از کشورها ازدواج مجهد را به کسب مجوز از دادگطاه مدطوب کطردهانطه (السطباعی،
 12.)091 :4110البته چدانکه گ ته شه ،در قون ازدواج دوم بارل دانسته شهه و این عمل
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جرمانگاری شهه است (ماده  03قانون احوال الشخصیة التونسی ،مصطوب 0691؛ بطاجوری:0639 ،

434؛ وافی13 :0691 ،؛ .(www.barasy.com
در ایران گرچه در قانون جهیه حمایت خطانواده بطه جطواز قجهیطه فطرا قصطریح
نشهه ،راه آن نیز قانوناً مسهود نشهه است (کاقوزیان .)004 :0831 ،مقطدن در کشطور مصطر
ماده  06قانون مهنی ،عراق ماده  08قانون احوال شخصیه ،لبدطان مطاده  01قطانون احطوال
شخصیه ،اردن ماده  43قانون احوال شخصیه ،سطوریه مطاده  83قطانون احطوال شخصطیه،
عمان ماده  81قانون احوال شخصیه ،مغرب ماده  46قانون احوال شخصیه قصریح کطرده
که هر مرد میقوانه قا چهار زن اختیار کده؛ اما اجازه چدین قصریحی در حوزه ققدین در
ایران داده نشهه است .بدابراین ووعیت کشور قون استثدا است.
 .1 .0 .1شرطیت انشاء لفظی در عقد نکاح

امروزه در جوام مختلط بطا پهیطهههطای ازدواج رفطاقتی ( ،)marriage friendshipازدواج
س یه ( )white marriageو مانده آن مواجه هستده .مسلمانان این پهیطهههطا را بطه رسطمیت
نمیشداسده .لذا از دیگر مسائل مربوب به حقطوق خطانواده ،شطرریت انشطای ل ظطی در
نکاح است که فیالجمله محل وفاق است؛ چدانکه نظریه صحت نکاح معاراقی در فقطه
جایگاهی نهارد و هیچ فقیه صاحب نامی از مذاهب فقهی قائل به صحت نکاح معاراقی
نیست (الزحیلی9141 :0103 ،؛ ابنعابطهین .)834 :0119 ،قمام فقهایی که متعرض بحث نکطاح
شهه انه نیز بر لزوم ل ظیبودن ایجاب و قبول قأکیه کرده انطه 13،کمطا ایدکطه انصطاری در
کتاب الدکاح میگویه:
أجم علماء االسالم -کما صرّح به غیر واحه  -علی اعتبار أصطل الصطیغة فطی
عقه الدکاح ،و أنّ ال روج ال قباح باالباحة و ال بالمعارا ؛ همه دانشطیان فقطه بطر

بایستگی ل

در عقه نکاح قأکیه میکدده .ایشان معتقهنه فطروج و نطوامی

اباحه و معارات ،مباح نمیشونه (انصاری.)33 :0101 ،

 .1 .0 .1تحقق نشر حرمت به وسیله رضاع

بطا

در اسالم حوزه شمول خانواده از قرابت نسبی فراقر رفته و شطامل قرابطت روطاعی نیطز
هست .در همین خصوص ،اصل قحقق نشر حرمت به وسیله رواع ،اجماعی است .کما
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ایدکه یکی از دانشیان معاصر در این زمیده قأکیه میکده که اصل قحقق نشر حرمطت بطه
وسیله رواع موووعی اجماعی ،بلکه از وروریات دین است و در ایطن زمیدطه در بطین
مسلمانان اختالفی نیست« :لالجماع بل هو من وروریات الطهین و ال خطال فیطه فطی
الجملة بین المسلمین» (الزحیلی9988/6 :0103 ،؛ الجزیری 14.)98 :0119 ،بر این اسا  ،اصطل
نشر حرمت به وسیله رواع از مصادیقی است که مطیقوانطه مطادهای قطانونی بطین امطت
اسالمی در حوزه حقوق خانواده باشه.
 .1 .0 .1حرمت ازدواج با مولوده ناشی از زنا

یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده ،مبحطث موانط نکطاح اسطت کطه در قمطام
مصادیق آن انگارههای یکسانی در مذاهب اسالمی مفرح نیسطت ،ولطی حرمطت ازدواج
شخص با مولوده خود ناشی از زنا از مسائلی است که بین امت اسالمی محطل اق طاق
است .دانشیان فقه امامی و اهل سدت به جز شافعی همین نظطر را دارنطه .البتطه خطروج
شافعی از این نظریه نیز انکار شهه اسطت .زمخشطری اشطعاری در رد نظطر شطافعی نیطز
سروده است .بر این اسا  ،به نظر میرسه این مسئله محل اق طاق اسطت (روسطی،0113 ،
کتاب الدکاح).

 .1 .0 .1بطالن عقد مجنون

نقش قصه و اراده در قحقق عقه ازدواج انکارناپذیر اسطت .مسطئله «بفطالن عقطهی کطه
مجدون مدعقه کرده» نیز از جمله مشترکات فقه و حقوق خانواده در اسطالم اسطت .البتطه
در این خصوص نیز در مذهب شافعی با پطذیر نسطبیت در جدطون ،اخطتال دیطهگاه
وجود دارد .قوویح آنکه ،دیگر مذاهب فقهی نسبیت در جدون را نمیپذیرنه و معتقهنه
جدون و عقل دایر مهار ملکه و عهم ملکه است .پ یا شخص به حه ادرا رسطیهه یطا
نرسیهه است .بر این اسا  ،این مسئله که مثل صغیرِ ممیز گ ته شود مجدونِ ممیطز هطم
داریم ،نادرست است .بازگشت این مسئله نیز به م هطوم اصطلی جدطون اسطت و اال ایطن
موووع که اگر شخص را مجدون دانستیم ،عقه بارل است ،از مشترکات فقهی امطت
اسالمی و فقه و حقوق خانواده اسالمی است (همان).

ظرفیتهای فقه و حقوق خانواده در همگرایی حقوقی جهان اسالم 10 /

 .1 .0 .1اجرای صیغه نکاح به وسیله صغیر ممیز به عنوان وکیل

از دیگر مسائل مشتر در فقه و حقوق خانواده اسالمی این مووطوع اسطت کطه« :اگطر
صغیر ممیز وکالتاً از دیگری ،اجرای صیغه نکاح کده صحیح است» .در آموزههای روایی
نیز بر این نکته قأکیه شهه است که« :عَنْ أَبِی عَبْهِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّطلَامُ ،قَطالَ« :قَطزَوَّجَ رَسُطولُ
اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ أُمَّ سَلَمَةَ ،زَوَّجَهَ إِیاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَطلَمَةَ وَ هُطوَ صَطغِیرٌ لَطمْ یبْلُط ِ
الْحُلُمَ» (کلیدی .)860 :0113 ،این روایت از رریق شیعه و سدی گزار شهه است .بعضطی
ادعا کردهانه که با قوجه به ادبیات و فضای حطهیث ،ممکطن اسطت مووطوع حطهیث از
اختصاصات الدبی (ص) باشطه .البتطه نحطوه انشطای صطیغه بطه قعطهاد و قعطهد زوجطات
برنمی گردد .لذا موووع این حهیث از اختصاصات نیست و بیانکددهه قاعههای عمطومی
است؛ چدانکه اصحاب امامیه اختصاصات الدبی (ص) را قا حهود ه تاد مووطوع احصطا
کردهانه و این حهیث از مصادیق آنها نیست.
 .8 .0 .1غیرخیاریبودن عقد نکاح

موووع دیگری که میقوان آن را از مشترکات فقه و حقوق خطانواده اسطالمی دانسطت،
الزم و غیرخیاریبودن عقه نکاح است .قوویح آنکه عقه از مدظر دوام ،یا الزم است یطا
جایز؛ چدانکه در قراردادهای الزم نیز یا امکان جعل خیار شطرب در قطرارداد بطه دسطت
احه متعاملین یا هر دو برای خویشتن یا ثالث وجود دارد یا وجود نهارد .با این قووطیح
شایان قوجه است که بدا بر انهیشه مت ق علیه در فقه اسالمی ،جعل خیطار در خصطوص
اصل نکاح پذیرفته نیست .شیخ روسی در این زمیده مطی گویطه« :جعطل چدطین شطرری
مبفل خود نکاح هم هست» (روسطی)16 :0113 ،؛ چدانکه عالمان فقه اهطل سطدت نیطز بطر
همین انگاره قأکیه میکدده و معتقهنه خیار در اصل نکاح ،عقطه را ممکطن اسطت فاسطه
کده .البته برخی دیگر میگویده خود شرب فاسه است و عقه را فاسه نمیکده .در همین
خصوص ،ابنقهامه ،فقهپژوه حدبلیمسطلک ،در المغدطی معتقطه اسطت عقطه ازدواج الزم
است و امکان جعل خیار در آن از هر نوعی وجود نهارد .این مسئله اجماعی است و در
آن اختالفی نیست« :و الیثبت فی الدکاح خیارٌ سواء فطی ذلطک خیطار المجلط و خیطار
الشرب و ال نعلم احها خال هذا» (ابنقهامه مقهسی.)191 :0118 ،
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 .1 .0 .1نشر حرمت به وسیله مصاهره

قرابت سببی که آن را قرابت مصاهره نیز میگویده ،نوعی از خویشاونهی اسطت کطه در
اثر نکاح بین هر یک از زوجین با خویشاونهان دیگری ایجاد میشود و مستلزم حرمطت
ازدواج است .موجبات آن عبارتانه از :عقه ،آمیز  ،لمط  ،نگطاه زن و مطرد بطه آلطت
قداسلی دیگری (الجزیری .)61 :0119 ،بدا بر آموزههای اسالمی ،مصطاهره چهطار صطد از
بانوان را بر انسان حرام میکده .0 :امهات الدسطاء ،هطر کطه بطر او صطهق مطادرزن شطود؛
 .4الربائب من الدساء المهخول بها؛ .8 15حالئل ابداء؛ .1 16زوجات اآلباء 17.حرمطت ایطن
چهار دسته از زنان به سبب مصاهره هم از لحاظ نص قرآنطی و هطم از لحطاظ نصطوص
روایی ،مت ق علیه بین امت اسالمی است؛ چدانکه برخی از فقهپژوهان فقه مقارن نیطز در
این زمیده ادعای اجماع کردهانه (روسی ،0113 ،کتاب الدکاح ،مسئله .)39
 .2 .2مشترکات بر مبنای شهرت فتوایی بین فریقین

چدانکه گ ته شه ،مشترکات بر مبدای شهرت فتوایی بطین فطریقین از جملطه مووطوعاقی
است که بین فریقین درباره آن اق اق نظری نیست؛ اما مدبفق با قول مشهور بین فطریقین
است .ایدکه مشهور عامه با مشهور امامیه در موووعی یک نظر دارنه ،در حطوزه ققدطین
درخور مالحظه است .در فقه و حقوق خانواده ،ایدکه «کدترل موالیه چه مطوقعیتی دارد؟
ققاوای فرزنه بیشتر چه حکمی دارد؟ و آیطا موافقطت زوجطین را الزم دارد یطا خیطر؟»
مترقب بر مسئلهای فقهی است .مسئله با عدوان «عزل از حره مدکوحه» چه حکمی دارد؟
مشهور فقیهان امامیه و عامه به انگاره کراهت عزل معتقهنه .البته انگاره حرمطت ،هطم در
بین عالمان شیعه و هم سدی ررفهارانی دارد ،ولی فتوایی غیرمشهور است.
با این قوویح قابل قوجه است که حوزه ققدین غیطر از حطوزه افتطا اسطت .در مقطام
ققدین الزم نیست از فتوای خاصی پیروی کدیم .در حوزه ققدین کافی است قانون خال
شریعت نباشه و وقتی خال شریعت نیست که در شریعت ،فتوای معتبر موافقی داشطته
باشه .اگر در شریعت فتوای معتبری وجود داشته باشه و قانونگذار از آن قبعیطت کدطه،
قانون را نمیقوانیم خال شرع قلقی کدطیم .چدانکطه در قطانون مطهنی جطاری در نظطام
حقوقی ایران ،برخی از مواد قانون مهنی با فتاوای مشهور مدفبق است و برخطی مدفبطق
نیست ،ولی فتوای موافق دارد .به هر روی ،وقتی فتوای موافق در مسطئله هسطت ،دیگطر
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عدوان خال شرع پیها نمیکده ،چه رسه به ایدکه مبدای ققدین فتوای مشطهور باشطه .بطا
قوجه به این نکته ،اگر به پشتوانه انگاره مشهور فریقین بخطواهیم در حطوزه ققدطین قطهم
برداریم ،دور از انتظار نیست .بدابراین وقتی مشهور فریقین بر انگارهای قأکیه مطیکددطه،
میشود آن را جزء مشترکات مباحث فقه فریقین قلقی ،و بر مبدای آن قانونگذاری کرد.
 .9 .2امکان تقریب در حوزه تقنین در غیرمشترکات

در بعضی مصادیق ،علیرغم ایدکه اختال
و مقررههای مشتر وجود دارد؛ از جمله:

فتاوا جهی است ،امکان دستیابی به قوانین

 .0 .1 .1حضور شهود در نکاح

عموم عالمان اهل سدت شهادت را فقط در نکاح الزم دانستهانه و در رطالق آن را الزم
نمی دانده .این انگاره با رویکرد فقه و فقیهان شیعی ق اوت دارد .قووطیح آنکطه در بطین
فقیهان اهل سدت در زمیده اشهاد در نکاح اختال وجود دارد؛ مثالً شافعی معتقه است:
«الیصح الدکاح اال بشاههین عهلین ذکرین» ،اما ابوحدی ه قأکیه میکده کطه« :مطن شطرره
الشهاد و لی من شررها العهالة و ال الذکور » (روسی)898 :0113 ،؛ چدانکطه مالطک نیطز
قأکیه میکده:
آنچه نکاح را بارل میکده ،قواصی به کتمان است حتی اگر شاهه بگیرنه؛ یعدی
اگر مرد و زن که قصه ازدواج دارنه به همراه دو ن ر شاهه ،هر چهار ن ر با هم

قبانی کدده که آن نکاح پوشیهه بمانه ،این نکاح بارل است .اما اگر قصطمیم زن
و مرد به کتمان نکردن باشه ،ولو ایدکه شاهه نباشه ،نکاح صحیح است (همطان،
مسئله .)08

در این میان ،چون امامیطه مدکطر اصطل اسطتحباب در اشطهاد نیسطتده ،ولطی آن را در
صحیحبودن یا نبودن عقه دخیل نمیدانده ،با بهطرهبطری از ظرفیطتهطای فقطه و حقطوق
حکومتی که بر صالحیت حاکم جامعه اسالمی در وو مقرراقی برای نظطامبخشطی بطه
امور قأکیه میکده ،میقوان در این زمیده به مقررههای مشترکی دست یافت؛ چدانکطه بطا
بهرهبری از همین ظرفیت در نظام حقوقی ایران ،ثبتنکردن واقعطه نکطاح جطرمانگطاری
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شهه است 18.بر این اسا  ،این ظرفیت وجود دارد که مقرر شود بایسته اسطت در همطه
جوام اسالمی واقعه نکاح در دفترخانه های رسمی یا دادگاه خانواده واق شود؛ چدانکه
در مقررات ثبت نیز حضور شاهه را شرب میشود .به بیانی ،حضور شطاهه الزمطه ثبطت
قلقی میشود .بهینقرقیب در این زمیده ،یک قانون متحه در بین کشورهای اسالمی قابل
رراحی است و با مشارب فقهی گوناگون هم سازگار است.
 .1 .1 .1قلمرو اولیای عقد

از جمله مسائلی که فقیهان سدی مسلک درباره آن اختال دارنه قلمرو م هطوم اولیطای
عقه است؛ چدانکه مالک معتقه است« :مدظور از اولیای عقه ابتها آبا است ،سطس بطه
قرقیب اخوه ،عمومه ،موال و سلفان هستده» (حلی .)33 :0104 ،در مقابل ،دیگرانی قأکیه
می کدده که اول پهر ،دوم پسرِ زن ،سوم پسرِ پسرِ زن ،چهارم برادرِ والهیدی یا ابیِ زن،
پدجم اعمام ،سس موال ،سس سلفان (روسی ،0113 ،کتطاب الدکطاح ،مسطئله  .)01بطر ایطن
اسا  ،بین دو انگاره پیش گ ته از نظر صهق اولیطا اخطتال اسطت .از ررفطی فقیهطان
امامی معتقهنه «ال والیة لغیر االب والجه و ان عال للعقه» 19.البته ابنابیعقیل در اثبات
والیت در غیر از خود پهر برای اجطهاد هطم خهشطه کطرده اسطت (نج طی 61 :0110 ،و
031/46؛ ابنقهامه مقهسی110 :0118 ،؛ جزیری .)31 :0119 ،بطر ایطن اسطا  ،بدطا بطر نظریطه
امامیه ،جه و جه پهری و إن عال والیت دارنه و از نظر عامه ،اولیای عقه شامل عمو،
اخوه ،پسرِ زن و دیگران می شونه .با وجود این ،ممکن است در حوزه اجطرا و عمطل
نوعی ققریب ایجاد کرد .قوویح آنکه با همان بیان و فرآیدهی که در بحث لزوم ثبطت
مفرح شه ،بر بایستگی حضور پهر ،جه پهری ،برادر یا یکطی از اقطارب زن بطه نحطو
قرقُب حین اجرا و ثبت عقه نکاح  ،در قالب شرب قأکیه میشود .بدابراین جعل قطانون
واحه با است اده از ظرفیت های حقطوق اسطالمی مبتدطی بطر مصطالح جامعطه اسطالمی،
امکانپذیر است.

 .1 .1 .1حدود والیت پدر و جد پدری بر باکره رشیده

حهود والیت پهر و جه پهری بر باکره رشیهه نیز از جملطه مسطائلی اسطت کطه امکطان
دستیابی به قوانین و مقررههای مشتر در زمیده آن وجود دارد .فقیهان سدیمسلک در
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این مسئله اختال نظر دارنه .مالک ،ابنابیلیلی ،شافعی و اسحاق معتقهنه« :له اجبارهطا
علی الدکاح و قزویجها بغیر اذنها کالصغیر » ،که از این قول نظر بطه اسطتبهاد ولطی قعبیطر
میشود (ابنقهامه مقهسی .)109 :0118 ،ابوحدی طه ،ثطوری ،اوزاعطی و بعضطی دیگطر قأکیطه
میکدده که« :البه من اعتبار رواها و وافقهم مالک فی البکر علطی احطه القطولین عطدهم»
(ابنرشه انهلسی .)1 :0109 ،بعضی میگویده ایدجا بحث اشطترا در والیطت اسطت؛ یعدطی
بایه عالوه بر نظر موافق پهر یا جه پهری ،نظر خود دختر هم موافق باشه و اگطر یکطی
از این دو نباشه کافی نیست.
انگاره قشریک در میان معاصران از فقهای امامیه هم قطول مشطهور اسطت .گرچطه در
بین قهما فقیهی مثل شیخ روسی از حیث امکان اجبار دختطر از جانطب ولطی در ازدواج
موافق عامه است ،در بین معاصطران از فقهطای امامیطه قطول قشطریک در والیطت ،قطولی
پذیرفتهشهه و مشهور است .مبانی این انگاره هم گطزارههطای روایطی ،از جملطه برخطی
روایات نبوی است که برای فریقین برهان قلقی مطیشطود ،نطه ایدکطه دلیطل اسطکاقی یطا
اقتضاعی باشه .پیامبر (ص) فرمودهانه« :لَا قُدْکحُ الْأَیمُ حَتَّی قُسْتَأْمَرَ وَ لَا قُدْکحُ الْبِکرُ حَتَّطی
قُسْتَأْذَنَ» (نسائی ،0100 ،رقم  .)8439بر این اسا  ،با این قوویح میقوان لزوم قحصیل اذن
پهر و نیز اذن دختر باکره را در حوزه ققدین گدجانه.
 .1 .1 .1مفهوم تمکین خاص

قمکین خاص م هومی است که امکان رسیهن به مقررههای حقوقی مشتر در زمیده آن
وجود دارد .قوویح آنکطه برخطی از فقیهطان امطامیمسطلک ،از جملطه شطیخ روسطی در
مبسوب ،معتقهنه« :قمکین آن است که زن خود را کامالً قمکین کده» .آنگاه در قالب مثل
میگویه« :اگر زن قمکین کامل نهاشت ،مثل ایدکه بگویه قسلیم قو هستم در خانه پطهرم
یا در خانه مادرم یا در شهر خاص نه شهرهای دیگر ،استحقاق ن قه نهارد؛ زیطرا قمکطین
کامل حاصل نشهه است» (روسی)00 :0833 ،؛ چدانکه محقق حلی در شرائ قأکیه میکدطه
که« :قمکین کامل آن است که زن میان خود و شوهر حائلی قرار نههه ،به روری که در
زمان یا مکانی خاص خود را به او بسسارد و از اینرو اگر در زمطانی خطاص یطا مکطانی
خاص قسلیم بود ،قمکین حاصل نیست» (حلی.)813 :0831 ،

 / 11مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده ،سال اول ،شماره یکم

بر این اسا  ،در نگاهی کلی ،دربطاره جطواز قمکطین خطاص و اسطتمتاع مفلطق یطا
استمتاع در قالب وری اختال اسطت .سطیه مرقضطی ،از فقیهطان امامیطه ،معتقطه اسطت
اعتراض و ایرادگیری بر انهیشه فقیهان امامی به واسفه نظریه جواز وری در دبطر نطاروا
است؛ چراکه این قول ،قول امامیطه بطهقدهطایی نیسطت و در بطین خطود اهطل سطدت هطم
ررفهاران و قائالنی دارد« :مما یشد به علی االمامیة و قدسب الی الت رد به ،القول باباحطة
وری الدساء فی غیر فروجهن المعتاد للطوری» (علطمالهطهی .)041 :0860 ،در بطین فقهطای
امامیه برخی ررفهار انگاره حرمت هستده؛ از جمله علی بن حمطزه روسطی در الوسطیلة
الی نیل ال ضیلة قأکیه می کده« :حَرَّم علیه ورؤها فی المحطا » (ابطنحمطزه روسطی:0113 ،
 .)808با این قوویح به نظر میرسه با ری فراوان ررفطهاران انگطاره فقهطی حرمطت از
فریقین ،با قوجه به م اسه و مصالح اجتماعی و با دخیلکطردن حطق ققدطین حطاکم ،ایطن
ظرفیت وجود دارد که استمتاع متعار را مال قمکین و نشوز معرفی کرد.
 .4 .2لزوم جعل با حق تحفظ

عالوه بر مسائل اق اقی که مشارب فقهی مختلط اسطالمی آن را قبطول دارنطه ،مسطائلی
وجود دارد که از نظر فقیهان مذاهب اسالمی به نحوی مختل و مت اوت از هم است و
یکسانسازی در حوزه ققدین دور از دستر است .بر ایطن اسطا  ،در ایطن مسطائل بطا
وو قانون واحه ،در عین حال بایه مقرراقی بطرای حطق قح ط پیطروان فطرق اسطالمی
وجود داشته باشه .از جمله در:
 .0 .1 .1مشروعیت نکاح متعه

یکی از این مصادیق لزوم ایجاد حق قح در صطورت اقطهام بطه ووط قطانون واحطه،
مشروعیت نکاح متعه است .نکاح متعه در صهر اسالم رایج بوده و مشروعیت آن مستده
به گزارههای قرآنی و روایی است (حر عطاملی)9 :0101 ،؛ اگرچطه فقیهطان اهطل سطدت بطر
حرمت و بفالن متعه نظر دارنه (الزحیلی9114 :0103 ،؛ السباعی ).31 :0103 ،و برخی از آنهطا
معتقهنه گزارههای قرآنی« :وَالَّذِینَ هُمْ لِ ُطرُوجِهِمْ حطافِظُونَ»؛ «إِالّ عَلطی أَزْواجِهِطمْ أَوْ مطا
مَلَکتْ أَیمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِک فَأُولئِک هُمُ العادُونَ» (مؤمدون 1 :و
 )9ناسخ نصوص دال بر جواز و حلّیت متعه است .با ایطن قووطیح کطه بطر اسطا آیطه،
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ارقباب مشروع زناشویی به دو چیز مدحصر شطهه اسطت :یکطی ازدواج دائطم ،و دیگطری
ملک یمین؛ و ازدواج موقت خطارج از ایطن حکطم اسطت (فخطر رازی)1 :0830 ،؛ چدانکطه
عهه ای معتقهنه آیه مستده جواز متعه با آیه میراث نسخ شهه است (سبحانی .)11 :0103 ،با
وجود این ،همه مسلمانان در عصر پیامبر (ص) مشروعیت متعه را قبول داشتده و حکطم
اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم (ع) بطه دلیطل مدط حکطومتی از ناحیطه
خلی ه دوم ،با حکم قحریم آن مبارزه کردنه؛ چون مد مفلق آن قوجیه شطرعی نهاشطت
(فخر رازی.)16 :0830 ،

درباره اصل اباحه متعه در صهر اسالم اق اق نظر وجود دارد .از پیامبر (ص) روایطت
شهه است آنگاه که ایشان هدگام عمره وارد مکه شهنه ،چون زنان مهیده خود را آراسطته
بودنه ،اصحاب پیامبر از روالنیشهن دوران قجرد خود نزد پیامبر شطکایت کردنطه و آن
حضرت در پاسخ فرمودنه که میقوانیه با این زنان ازدواج موقت کدیه .امطا اخطتال در
این است که آیا این حکم نسخ شهه است یا نطه .بسطیاری از مسطلمانان قائطل بطه نسطخ
شههانه و جمعی هم معتقهنه این حکم بر اباحه سابق باقی است .این قول از ابنعبطا
و عمران بن الحصین روایت شهه است (حطر عطاملی .)9 :0101 ،بطا وجطود ایطن ،چطون از
جهت فتوا فقیهان اهل سدت در زمیده ممدوعیت اجماع دارنه ،بایسته است که در بحطث
مشروعیت نکاح مدقف  ،برای پیروان مشارب فقهی مختل  ،حق قح در قانون لحطاظ
کرد.
 .1 .1 .1حرمت نکاح دختر برادر و خواهر همزمان با عمه و خاله

یکی دیگر از مصادیق لزوم ایجاد حق قح در صورت اقهام بطه ووط قطانون واحطه،
حرمت نکاح «بدت االخ واالخت علی العمة والخالة» است .البته رطر دیگطر مسطئله در
فقه امامیه ممدوع نیست؛ یعدی اگر کسی اول بطا دختطری ازدواج کدطه ،بعطه بطا خالطه آن
دختر ،مدعی نهارد .در فقه عامه ،به نحوی اجماعی ،ررفین مسئله هر دو ممدوع هسطتده.
شیخ صهوق (صهوق )011 :0833 ،و شیخ م یه (م یه )111 :0108 ،در بررسیهای فقه خطود
در این زمیده به این مسئله اشاره میکدده؛ چدانکه ابنقهامه مقهسی و دیگطران از فقیهطان
سدیمسلک نیز متعرض این مسئله شههانه و بطین عامطه اجمطاع حرمطت شطامل هطر دو
صورت است (ابنقهامه مقهسی .)133 :0118 ،بر این اسا  ،در گسترهای که قوافطق اسطت،
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بایه در بخش مشترکات مفرح گردد ،ولی این مقهار که امامیه قبطول نهارنطه ،بایطه حطق
قح مالحظه شود.
 .1 .1 .1شرایط تحقق نشر حرمت به وسیله رضاع

اصل قحقق نشر حرمت به وسیله رواع از مشترکات اسطت؛ امطا شطرایط قحقطق روطاع
موجب حرمت ،اختالفی است .فقیهان امامیه معتقهنطه شطیری کطه در روطاع موجبطات
حرمت را فراهم میکده بایه حتماً ناشی از وری حطالل باشطه (نج طی)491 :0110 ،؛ ولطی
فقیهان سدیمسلک وری حالل را شرب نمیدانده و به نحو اجماعی میگویده شیر به هر
رریقی که حاصل شهه باشه ،موجب نشر حرمت است« :اق قوا علی أن الروطا المُحطرِّم،
إذا کان من لبن انثی ،سواء کانت بکرا أو ثیبا ،موروئة أو غیر موروئطة» (ابطنرشطه انهلسطی،
 .)80 :0109البته فقیهان امامی ،به استثدای محمه بن احمه بن جدیطه ،قائطل بطه شطرریت
وری حالل هستده .پ در این فرع ،بین امامیه که به اجماع بر شرریت وری حطالل در
نشر حرمت به سبب رواع معتقهنه و نظطر عامطه مبدطی بطر اجمطاع بطر عطهم شطرریت،
اختال است .بر این اسا  ،بایسته است کطه قائطل بطه حطق قح ط بطرای رطرفین در
صورت قصویب قانون واحه باشیم.
نتیجه
هرچده در کشورهای اسالمی ،مذاهب فقهی قأثیرگذار در شطکل دهطی حقطوق خطانواده
یکسان نیستده ،به سبب عواملی از جمله ارقباب وثیق مسطائل ایطن بخطش از حقطوق بطا
آموزههای دیدی و باورهای اعتقادی و اخالقی ،اصول کلی حاکم بر حقطوق خطانواده در
این کشورها همسانانه .بدابراین اقحاد حقوقی جهان اسالم مفلوب و دستیافتدی است.
البته مدظور از اقحاد حقوقی ،قحمیل نظریات یک مذهب در قالب قانون بر سایر مذاهب
نیست ،بلکه مدظور قهوین قانونی اسطت کطه در آن مسطائل اق طاقی کطه مشطارب فقهطی
مختل اسالمی آن را قبول دارنه یا مسائل فقهی مبتدی بطر شطهرت فتطوایی در مطذاهب
اسالمی مبدای ققدیین واق شونه؛ چدانکه در فروع اختالفی نیز برای همه فِطرَق اسطالمی
حق قح به صورت قانون نهادیده شود .در این خصطوص و بطه مدظطور دادن ررحطی
برای متحهالشکلشهن اصول حقطوقی و قطوانین احطوال شخصطیه کشطورهای اسطالمی،
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بهرهبری از سه عدصر مشترکات حقوقی ،فتاوای مشطهور و حطق قح ط بایسطته اسطت.
حقوق خانواده ظرفیتهای درخور قوجهی در جهت اقحاد حقطوقی جهطان اسطالم دارد.
بر این اسا  ،به مدظور دستیابی به اصول مشتر حقوقی در این زمیدطه بهطرهبطری از
مشترکات اجماعی ،فتاوای مشهور فریقین در این خصوص و ققریطب در غیرمشطترکات
با دخالتدادن حقوق اسالمی و لزوم رعایت حق قح بایسته است .البته الزم است بطا
این هه و رویکرد در پژوهشی قفبیقی فقه را بکاویم و وجوه اشترا و افتطراق آن را
بررسیم .چدین مفالعه فقهی مقارنی میقوانه زمیدهساز پیشنوی قانون حقطوق خطانواده
اسالمی یا اصول حقوقی حاکم بر قوانین احوال شخصیه در گستره جهان اسالم شود.
پینوشتها

 .1در کشور قون

نیز قانون مهنی بهشهت متأثر از قانون فرانسه است و برای همه شهرونهان به اجرا

درمیآیه .قانون احوال شخصیه مصوب  0619برای هر مسلمان اعمال میشود و قعهد زوجات را

غیرقانونی اعالم میکده ،به زنان حق دادن درخواست رالق میدهه و انکار یکجانبه شوهر را ممدوع
میکده .چدانکه ماده  03قانون احوال شخصیه قون

مصوب  0619مقرر میدارد« :قعهد زوجات ممدوع

است» .در کشور مراکش ،قانون احوال شخصیه (مهاونه) پ

از اعالم استقالل این کشور در 0619

قصویب شه .اصالحات مهمی در قانون مهاونه در  0668انجام شه و در فوریه  4111اصالح مهم
دیگری انجام گرفت که مفابق با قوانین و مقررات اسالمی بود .قانون جهیه اصل برابری میان زن و
مرد را در بر دارد .این قانون اجازه قعهد زوجات را فقط ربق شرایط مضیق و با نظارت دادگاه میدهه،

برای رالق روایت ررفین را مقرر میکده و رالق به دلیل ساز ناپذیری و  ...حاکی از نگرانیهای
مربوب به انصا

و عهالت در قانون است و حقوق دیگری مازاد بر آنچه بود برای ح اظت از کودکان

مقرر میکده (قانون االحوال الشخصیة المغربی0613 ،؛ السباعی.)01 :0103 ،

 .2میثاق بینالمللی حقوق مهنی و سیاسی؛ کدوانسیون بینالمللی محو هر نوع قبعیض نژادی؛ کدوانسیون
محو قبعیض علیه زنان.
« .3خانواده» در لغت عرب «عائلة» یا «اُسر » و در انگلیسی  familyاست.
 .4فیومی میگویه« :فَیقَالُ (أنْکحْتُ) الرَّجُلَ الْمَرْأَ َ یقَالُ مأْخُوذٌ مِنْ (نَکحَهُ) الهَّوَاءُ إِذَا خَامَرَهُ و غَلَبَهُ أو مِنْ
(قَدَاکحَتِ) األَشْجَارُ إِذَا انْضَمَّ بعضها إِلی بَعْضٍ أوْ مِنْ (نَکحَ) المَفَرُ األَرْضَ إِذَا اخْتَلَطَ بِثَرَاهَا وَ عَلَی هذَا

فَیکونُ (الدِّکاحُ) مَجَازاً فی الْعَقْهِ والْوَبْءِ جَمِیعاً؛ وقتی گ ته میشود انکحت الرجل المرأ برخی معتقهنه

این کلمه از اصل نکحه الهواء گرفته شهه و در این صورت به معدای اختالب و آمیختن و غلبهکردن
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یکی از دو دارو بر دیگری خواهه بود و برخی دیگر معتقهنه این کلمه از اصل "قداکحت االشجار"

گرفته شهه که به معدای بههمپیوستگی درختان با همهیگر است و گروهی دیگر معتقهنه این کلمه از

اصل "نکح المفر االرض" اخذ شهه که به معدای مخلوبشهن آب باران با خا
اسا

زمین است و بر این

واژه "نکاح" در عقه و وری هر دو مجاز خواهه بود» (فیومی مقری ،بیقا.)941 :

« .5عقه بین رجل وامرأ قحل له شرعاً لتکون اسر و ایجطاد نسطل بیدهمطا» (قطانون االحطوال الشخصطیة
السوری ،0618 ،ماده 0؛ االحوال الشخصیة العراقی ،0616 ،ماده .)8
 .6قانون االحوال الشخصیة العراق ،ماده « :8عقه بین رجل وامرإ قحل له شرعاً لتکوین اسر و ایجاد
نسل بیدهما»؛ قانون االحوال الشخصیة السوری ،ماده  0و قانون االحوال الشخصیة اردنی ،ماده .4

« .9میثاق قرابط و قماسک شرعی بین رجل وامرإ علی وجه البقاء غایته االحصان والع ا
سواد االمة بانشاء اسر قحت رعایة الزوج علی اس

م قکثر

مستقر قک ل للمتعاقهین قحمل اعبای هافی

رمأنیدة و سالم و ود و احترام» (قانون االحوال الشخصیة المغربی.)0613 ،

 .8قانون االحوال الشخصیة المغربی« ،0613 ،و اخذن مدکم میثاقا غلیظا» (نساء.)40 :
 .7قال الکاسانی من علماء الحد یة «وال خالفان الدکاح فرض حاله التوقان  »...و قال الخرشی من علماء
المالکیة «و قه یجب حق القادر  »...و قال الرملی من علماء الشافعیة «ولو خافت العدت  ...وجب» و
قال ابن قهامه من علماء الحدابلة «من یخا علی ن سه قجب علیه الدکاح» (سیاستهای کلی خانواده،
مصوب مجم قشخیص مصلحت نظام.)0861 ،
« .10وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِدْکُمْ وَالصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یکُونُوا فُقَراءَ یغْدِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
واسِ ٌ عَلیمٌ؛ بیهمسران خود ،و غالمان و کدیزان درستکارقان را همسر دهیه .اگر قدگدستانه،
خهاونه آنان را از فضل خویش بینیاز خواهه کرد ،و خها گشایشگر دانا است» (نور« .)84 :وَ مِنْ آیاقِهِ
أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْ ُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُدُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَیدَکُمْ مَوَدَّ ً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ
یتَ َکَّرُونَ؛ و از نشانههای او ایدکه از [نوع] خودقان همسرانی برای شما آفریه قا بهانها آرام گیریه ،و
میانتان دوستی و رحمت نهاد .آری ،در این [نعمت] برای مردمی که میانهیشده قفعاً نشانههایی است»
(روم .)40 :قال رسول اهلل« :قَدَاکَحُوا قَدَاسَلُوا قَکْثُرُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْط».
قَالَ :أَکثَرُ أَهْلِ الدَّارِ الْعُزَّابُ» (صهوق)831/8 :0861 ،؛ قال رسول اهلل :
« .11رُوِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
«رذال موقاکم العزاب؛ پستقرین مرگها ،مرگ عزبها است» (حر عاملی.)3-3/01 :0101 ،
 .12قانون احوال شخصیه سوریه ،قعهد زوجات را مجاز میدانه؛ اما به قاوی اجازه داده است کطه اگطر
قشخیص داد مرد قادر به دادن ن قه به بیش از یک زن نیست بطه او اجطازه ازدواج مجطهد نههطه .در
عین حال ،در مقهمه قانون مزبور ،که وو چدین مادهای را قوجیه میکده قصریح شهه که اگر چدطین
ازدواجی واق شه به هر حال حکم بر صحت آن میشطود و بارطل نیسطت .مطاده  03قطانون احطوال
شخصیه سوریه« :للقاوی ان ال یأذن للمتزوج بان یتزوج علی امرأقه اال اذا کان مسوغ شطرعی و کطان
الزوج قادر علی ن قتهما».
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قانون خانواده الجزایر نیز قعهد زوجات را در حهود موازین اسالمی و به شرب وجطود وجطه شطرعی و
شرب اجرای عهالت مجاز دانستهانه ،اما مراجعه به دادگاه را الزم نمیداندطه .امطا بطه هطر یطک از زن
سابق و الحق این حق را داده است که اگر شوهر به آنها دروغ گ ته و فریبشان داده باشه بطه دادگطاه
مراجعه و درخواست رالق کدده.
در کشور مالزی ،ربق قوانین برخی از ایاالت ،مرد برای ازدواج مجهد بایه قبالً از قاوی یا شورای علما
اجازه دریافت کده ،اما در برخی ایاالت چدین محهودیتی برای ازدواج مجهد وجود نهارد.
در لیبی ،ازدواج مجهد با شرایفی مجاز است .در ماده یک قانون جهیه این کشور آمطهه اسطت« :بطرای
مرد جایز است با یک زن دیگر ازدواج کده اگر دالیل محکمی داشته باشطه و بطا وجطود یکطی از دو
شرب ذیل:
یکم .صهور حکم دادگاه به قجویز نکاح بعهی در نزد دادگاه بخش ویطژه در دعطوایی کطه بطه ررفیطت
زوجه اقامه میشود.
دوم  .ومانت اجرای این قانون بفالن ازدواج است و زوجه اول حق اقامه دعوی در ایطن خصطوص را
دارد.
در قانون کشور یمن ،در ماده  04قانون احوال شخصیه این کشور ،آمهه« :برای مطرد قعطهد زوجطات قطا
چهار زن جایز است با قحقق سه شرب .0 :قهرت بر عهل وگرنه بایه به یک زن اکت طا کدطه؛  .4زوج
قهرت بر اداره عائله داشته باشه؛  .8زن دوم بهانه که با غیر او ازدواج کرده است».
در ماده  8قانون احوال شخصیه عراق بده  1آمهه« :ازدواج با بیشتر از یک زن جایز نیست مگر به اجازه
قاوی و برای اذن ،قحقق دو شرب دیگر الزم است :ایدکه برای زوج ک ایت مطالی باشطه کطه بتوانطه
بیشتر از یک زن را ن قه بههه .ایدکه مصلحت مشروعی وجطود داشطته باشطه» .بدطه « :1اگطر مطرد از
ناقوانی در برقراری عهالت بین زنان خو داشت ،قعهد جایز نیست» .بده « :9هر ک عطقه ازدواج
با بیش از یک زوجه ببدهد برخال آنچه در بدههای  1 ،1قبلی ماده مطقرر شطهه اسطت ،بطه حبطط
بیش از  0سال یا غطرامتی که بیش از  011دیدار باشه یا هر دو مطحکطوم میشود».
زوجه حق دارد شرب کده که مرد ،زن دیگر نگیرد .در چدین حالی اگر شوهر زن دیگطر گرفطت ،زوجطه
حق دارد ققاوای فسخ نکاح کده.
در قانون احوال شخصیه مراکش ،ماده  ،80آمهه است« :برای زوجه این حق هست که شرب کدطه مطرد،
زن دیگر نگیرد و در چدین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت ،زوجه حق دارد ققاوطای فسطخ نکطاح
کده» .همچدین در ماده  81بیان شهه« :برای مرد واجب است وقتی میخواهه همسر دیگطری اختیطار
کده به همسر اول اعالم کده و به همسر دوم بگویه که زن دیگری دارد و برای زوجه این حق وجود
دارد که شرب کده همسر دیگری نگیرد و اگر مطرد چدین کرد پ ادامه زنهگی به دسطت زن اسطت،
در صورقی که زن چدین شرری نکرده باشه میقوانه نزد قاوی اقامه دعوی کده قا قاوطی راجط بطه
ورری که برای او ایجاد شهه ،قعیین قکلی کده و در هر صطورت ،اگطر قاوطی خطو نطاقوانی در
برقراری عهالت بین زوجات را احراز کده ،اجازه قعهد زوجات نمیدهه».
در ماده  83قانون احوال شخصیه عمان نیز به شرب عهالت بین زوجین ،در ومن حقوق زن بطر شطوهر
قصریح شهه است .همچدین در ماده  16مقرر شهه است که« :مرد نمیقوانه زنش را وادار کده که بطا
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همسر دومش در یک مسکن بمانه ،مگر زن روایت داده باشه و اگطر زن روطایت داد و پط از آن
برایش موجب ورر شه ،میقوانه از روایت خود عهول کده» (شطلبی411 :0831 ،؛ بطهاغی:0833 ،
.)411-481
 .13فقیهان مذاهب اسالمی همه اق اق نظر دارنه که در عقه نکاح نهقدها وقطوع ایجطاب و قبطول ل ظطی
ورورت دارد ،بلکه بهون آن رابفه زوجیّت ایجاد نمیشود و اثری بر آن مترقب نمیگطردد .بطر ایطن
مفلب اجماع مستقر است و فقیهان بر بفالن نکاح معاراقی ،یعدی نکاحی که صرفاً به اعالم قوافق و
قراوی ررفین بسدهه شود و فاقه ایجاب و قبول ل ظی باشه ،نظر دادهانه و اصوالً یکی از ق اوتهای
نکاح با زنایی که به قراوی انجام شود ،همین نکته است؛ چراکه در زنا روای فعلی محقطق اسطت و
آنچه موجود نیست ،قولی است که شارع آن را سبب حلیطت زوجطین بطر یکطهیگر قطرار داده اسطت
(الزحیلی9141/6 :4119 ،؛ نائیدی.)036/0 :0103 ،
 .14بدا بر عقیهه جمهور فقیهان اهل سدت ،محرماقی که به واسفه نسب و سبب مصاهره حرام میشود،
در رواع نیز حرام شداخته شهه و جزء محرمات ازدواج است .این محرمات بطه رطور کلطی هشطت
گروه است .0 :اصول انسان از رواع و هرچه باال رود؛ یعدی مادر رواعی و مادر مطادر و مطادر پطهر
رواعی و مادر مادر هر چه باال رود؛  .4فروع انسان از رواع و هر چه پایین رود ،کطه شطامل دختطر
رواعی و دختر دختر رواعی و دختر برادر رواعی و دختر خواهر روطاعی و هطر چطه پطایین رود
میشود؛  .8فروع ابوین از رواع ،که شامل خواهران روطاعی ،و دختطران بطرادر و دختطران خطواهر
رواعی و هر چه پایین رود میشود؛  .1فروع جه و جهه رواعی که شامل عمو و عمه خاله و دایی
میشود؛  .1مادر زن و جه او و هرچه باال رود سوای ایدکه زوجه مهخوله باشه یا نشهه باشه؛  .9زن
پهر و زن جهه از رواع و هر چه باال رود؛  .3زوجه فرزنه رواعی از رواعی و هرچطه پطایین رود؛
 .3دختر زن از رواع و دختران اوالد او و هر چه پایین رود ،مشروب به ایدکه زوجه مهخولطه باشطه
(الزحیلی9988/6 :4119 ،؛ الجزیری98 :0119 ،؛ شلبی .)033 :0831 ،در نظام حقوقی مصر عمل به
انهیشه و انگاره فقیهان حد یمذهب رویه است .این رویه با انهیشه جمهور فقیهان نیز همسو اسطت.
آنها معتقهنه هر چه به نسب و سبب حرام میشود ،به رواع هم حرام میشود؛ اما در قطانون احطوال
شخصیه مصر در ماده  44مقرر شهه« :ال  ،قرابت رواعی از حیث حرمت نکطاح در حکطم قرابطت
نسبی است؛ ب) به واسفه رواع محارم به مصاهره ثابت نمیشود» .بطه نظطر مطیرسطه قطانونگطذار
مصری در این باب بر ربق عقیهه و نظر فقیهان امامیه عمل کرده و ایطن رأی را اقخطاذ کطرده اسطت
(شلبی031 :0831 ،؛ بهران61 :0116 ،؛ موسوی بجدوردی.)848/1 :0106 ،
« .15یعدی دختر زنی که با آن زن مواقعه کرده باشه».
« .16زنانی که زن پسر شخص قلقی شونه».
« 19زنان پهر شخص».
 .18ماده  0قانون راج به ازدواج مصوب  ،0801ثبتنکردن نکاح را جرمانگاری ،و مرد را مکل کطرد
ظر بیست روز پ از وقوع ازدواج یا رالق در محلی ولو غیر از دفترخانه آن را ثبت کده .در سال
 0809این مقرره اصالح و مهلت بیستروزه مذکور حذ و شوهر مکل به ثبت واقعطه در دفطاقر
رسمی شه .در قانون مجازات اسالمی نیز ،در ماده  911ق.م.ا ،.این مسئله جرمانگطاری شطهه بطود و
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ماده  911مقرر میداشت« :به مدظور ح کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ،رالق و رجوع ربق
مقررات الزامی است ،چدانچه مردی بهون ثبت در دفاقر رسمی مبطادرت بطه ازدواج دائطم ،رطالق و
رجوع نمایه به مجازات حب قعزیری قا یک سال محکوم میگردد» .ماده  16قانون حمایت خانواده
مصوب  0860نیز ومانت اجرای کی ری عهول از ثبطت نکطاح را پطیشبیدطی کطرد و بطر اسطا آن
«چدانچه مردی بهون ثبت در دفاقر رسمی به ازدواج دائم ،رالق یا فسخ نکاح یا پط از رجطوع قطا
یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتدطاع کدطه،
ومن الزام به ثبت واقعه ،به پرداخت جزای نقهی درجه پدج و یا حب قعزیری درجه ه ت محکوم
میشود .این مجازات در مورد مردی که از ثبت ان ساخ نکاح و اعالم بفالن نکاح یا رالق استدکا
کده نیز مقرر است».
 .17در این زمیده فیالجمله اق طاق اسطت (نج طی 61/80 :0110 ،و  .)031/46لطزوم والیطت در ازدواج
مستده به گزارههای قرآنی ،روایت نبوی و اجماع اسطت .گطزاره قرآنطی «وَ إِذَا رَلَّقْطتُمُ الدِّسَطاء فَطبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَالَ قَعْضُلُوهُنَّ أَن یدکحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا قَرَاوَوْاْ بَیدَهُم بِالْمَعْرُو ِ ذَلِک یوعَ ُ بِهِ مَن کطانَ مِطدکمْ
یؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْیوْمِ اآلخِرِ ذَلِکمْ أَزْکی لَکمْ وَأَرْهَرُ وَاللّهُ یعْلَمُ وَ أَنتُمْ الَ قَعْلَمُطونَ» (بقطره )484 :از جملطه
گزارههایی است که برای مبرهنکردن این انهیشه به آن استداد شهه است .م سران معتقهنه ایطن آیطه
خفاب به اولیای عقه است .چدانکه اگر آنها حق والیت در ازدواج نهاشتده ،از مد ازدواج مجهد بطا
همسران سابق خود نهی نمیشهنه« :وَالَ قُدکحُواْ الْمُشِرِکینَ حَتَّی یؤْمِدُواْ وَ لَعَبْهٌ مُّؤْمِنٌ خَیرٌ مِّن مُّشْرِ
وَلَوْ أَعْجَبَکمْ أُوْلَئِک یهْعُونَ إِلَی الدَّارِ وَاللّهُ یهْعُوَ إِلَی الْجَدَّةِ وَالْمَغْ ِرَ ِ بِإِذْنِهِ وَ یبَینُ آیاقِطهِ لِلدَّطا ِ لَعَلَّهُطمْ
یتَذَکرُون» (بقره .)440 :به نظر م سران ،این آیه نیز خفاب بطه اولیطای در ازدواج اسطت و نبایطه بطه
مشرکان مولیعلیه خود را قزویج کدده .از نظر فقیهان ،ولی ،گاه پهر و جه پهری است و ایطن دو بطر
صغیر و صغیره به رور مفلق و کبار در صورت جدون والیت دارنه .در صورقی که مجدون کبیر ،پسر
داشته باشه ،پسر ولی او است (جصاص139/0 :0881 ،؛ الجزیری11 :0119 ،؛ سرخسطی:0140 ،
.)483
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ابن نجیم ،زین الهین ( .)4114البحر الرائق شرح کدز الهقائق ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
أبو زهر  ،محمه ( .)0613محاورات فی عقه الزواج و آثاره ،مصر :مفبعة مخیمر.
ابوزهر  ،محمه ( .)0698االحوال الشخصیة :قانون االحوال الشخصیة المصری ،قاهره :دار ال کر العربی.
انصاری ،مرقضی ( .)0101کتاب الدکاح ،قم :مؤسسه باقری.
باجوری ،جمال محمه فقی رسول ( .)0639المرأ فی ال کر االسالمی ،عراق :بینا ،ج.4
بهاغی ،فارمه (« .)0833ازدواج مجطهد در کشطورهای اسطالمی» ،مفالعطات راهبطردز زنطان ،دوره ،01
 ،11ص.411-481
بهران ،ابوالعیدین بهران ( .)0116ال قه المقطارن لالحطوال الشخصطیة بطین المطذهب االربعطة والمطذهب
الجع ری والقانون ،بیروت :دار الدهضة.
جزیری ،عبهالرحمن ( .)0119ال قه علی مذاهب االربعة ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،الفبعة التاسعة.
جصاص ،احمه ابن علی ( .)0881احکام القرآن ،بیروت :مفبعة االوقا االسالمیة فی دار الخالفة العلیة،
الفبعة االولی.
جع ری لدگرودی ،محمهجع ر ( .)0831مبسوب در قرمیدولطوژی حقطوق ،قهطران :گطدج دانطش ،چطاپ
پانزدهم.
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جوهری ،اسماعیل بن حماد ( .)0661الصحاح :قاج اللغة و صحاح العربیة؛ بیروت :دار العلطم للمالیطین،
الفبعة الرابعة ،ج.0
جهانگیر ،مدصور ( .)0861قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قهران :دوران ،چطاپ صطه و ه طههم،
.0861
حر عاملی ،محمه بن حسن ( .)0101وسائل الشیعة الی قحصطیل مسطائل الشطریعة ،بیطروت :دار احیطاء
الثراث العربیة.
حکمتنیا ،محمود ( .)0833فلس ه حقوق خانواده ،قهران :شورای فرهدگی و اجتماعی زنان ،چاپ دوم،
ج.0
حلی ،احمه بن محمه ( .)0104المهذب البارع فی شرح المختصر الداف  ،قم :مؤسسة الدشر االسالمی.
حلی ،جع ر بن حسن ( .)0831شرائ االسالم فی مسائل الحالل والحرام ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
حلی ،حسن بن یوس (بیقا) .قحریر األحکام الشرعیة علی مذهب االمامیطة ،مشطهه :مؤسسطه روسطی،
چاپ سدگی.
دهخها ،علیاکبر ( .)0838لغتنامه ،قهران :انتشارات دانشگاه قهران ،چاپ اول.
رملی مصری ،محمه ابن ابی العبا (بیقا) .نهایة المحتاج فی شرح المدهاج ،بیروت :دار احیطاء التطراث
العربی.
زبیهی ،محمه بن محمه ( .)0100قاج العرو من جواهر القامو  ،بیروت :مدشورات مکتبة الحیا .
زحیلی ،وهبه ( .)0103ال قه االسالمی و ادلته ،دمشق :دار ال کر المعاصر ،ج.3
زحیلی ،وهبه ( .)0141االسر المسلمة فی العالم المعاصر ،دمشق :دار ال کر.
ساکت ،محمهعلی ( .)0833حقوقشداسی :دیباچهای بر دانش حقوق ،قهران :نشر ثالث.
سباعی ،مصف ی ( .)0103شرح قانون االحوال الشخصیة؛ قانون االحطوال الشخصطیة السطوری ( 0618و
 ،)0631بیروت :المکتب االسالمی.
سبحانی ،جع ر ( .)0103نظام الدکاح فی الشریعة االسالمیة الغراء ،قم :مؤسسة االمام الصادق (ع) ،الفبعة
االولی.
سالر دیلمی ،حمز بن عبه العزیز ( .)0101مراسم ،چاپشهه در :سلسلة الیدابی ال قهیة ،بیروت :مؤسسة
فقه الشیعة و الهار االسالمیة.
سرخسی ،محمه ابن ابی سهل ( .)0140المبسوب ،بیروت :دار ال کر ،الفبعة االولی.
الشرنباصی ،رمضان علی السیه ( .)4119احکام االسر فی ال قه االسالمی والقانون والقضاء فطی مصطر و
لبدان ،بیروت :مدشورات الحلبي الحقوقیة.
شلبی ،محمه مصف ی ( .)0831احکام االسر فی االسالم :قانون االحوال الشخصطیة لبدطان ،بیطروت :دار
الدهضة العربیة.
شوکانی ،محمه بن علی ( .)0813نیل االورار شرح مدت ی االخبار ،مصر :مفبعة العثمانیة.
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رباربایی ،محمه حسین ( .)0103المیزان فی ق سیر القرآن ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمفبوعات ،الفبعة
االولی ،ج.1
رریحی ،فخر الهین ( .)0109مجم البحرین ،قهران :مؤسسة البعثة.
روسی ،محمه بن الحسن ( .)0833المبسوب ،قهران :المکتبة المرقضویة.
روسی ،محمه بن حسن ( .)0113الخِال ُ فی األحکام ،قم :انتشارات جامعه مهرسین حوزه علمیه قم.
عاملی ،زین الهین بن علی ( .)0118الرووة البهیة فی شرح اللمعة الهمشقیة ،بیروت :دار احیطاء التطراث
العربی ،الفبعة االولی.
علمالههی ،سیه مرقضی ( .)0860االنتصار ،نج  :مدشورات المفبعة الحیهریة.
غزالی ،محمه ( .)0810احیاء علوم الهین ،قهران :بدیاد فرهدگ ایران.
فاول ،مقهاد ( .)0891الباب الحادی عشر لِلعَلّامَة الحلّی ،م شرحَیهِ الداف یوم الحشر ،لِمقهاد بن عبهاهلل
السیوری و م تاح الباب الِبی ال تح بن مخهوم حسیدی ،قصحیح :محقق مههی ،رهران :بینا.
فخر رازی ،محمه بن عمر ( .)0830ق سیر کبیر م اقیح الغیب ،قهران :اساریر ،چاپ اول ،ج.01
فخری ،جمیل محمه جانم ( .)4116مقومات عقه الزواج :قطانون االحطوال الشخصطیة االردنطی (،)0639
اردن :دار الحامه للدشر.
فیض کاشانی ،مال محمهمحسن ( .)0838المحجة البیضطاء فطی قهطذیب االحیطاء ،قطم :دفتطر انتشطارات
اسالمی.
فیومی مقری ،احمه بن محمه ( .)0111المصباح المدیر فی غریب الشرح الکبیر ،قم :دار الهجر .
فیومی مقری ،احمه بن محمه (بیقا) .المصباح المدیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،قم :دار الروی.
قاسم ،محمه حسن ( .)4104المهخل لهراسة القانون ،بیروت :مدشورات الحلبی الحقوقیة.
القاسم ،هشام ( .)0691المهخل الی علم الحقوق ،دمشق :مفبعة االنشاء.
قانون االحوال الشخصیة المغربی ،الصادر باسم مهونه االحوال الشخصیة المغربی ،لسدة  0613م.
قانون االحوال الشخصیة الکویتی ،قانون رقم  10لسدة  0631فی شأن األحوال الشخصیة (.)0631
قانون مجله احوال شخصیه قون ( .)0619مجلة واجبات الفبیب في الرائه الرسمی للجمهوریة التونسیة
(اصالحات .)0668
قرربی ،محمه بن احمه ( .)0111الجام الحکام القرآن ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الفبعة االولی.
کاقوزیان ،ناصر ( .)0833فلس ه حقوق ،قهران :شرکت سهامی انتشار ،ج.0
کاقوزیان ،ناصر ( .)0831مقهمه علم حقوق ،قهران :انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ دوم.
کاقوزیان ،ناصر ( .)0831قانون مهنی در نظم کدونی ،قهران :نشر میزان ،چاپ یازدهم.
کاقوزیان ،ناصر ( .)0833حقوق خانواده ،قهران :انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ اول.
کاشانی ،ابوبکر بن مسعود ( .)0833بهائ الصدائ فی قرقیب الشرائ  ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
کرکی ،علی بن حسین ( .)0113جام المقاصه ،قم :آل البیت ،چاپ اول ،ج.04
کلیدی ،محمه بن یعقوب ( .)0113الکافی ،قهران :االسالمیة ،الفبعة الرابعة.
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محمه ،محمه عبهالجواد ( .)4110الدظور فی المملکة العربیة السعودیة ،اسکدهریة :المعار .
قانون احوال شخصیة مغرب (مصوب  .)0613الصادر باسم مهونه االحوال الشخصیة المغربیة (اصالحات
سال .)4111
مروج ،حسین ( .)0836اصفالحات فقهی ،قم :نشر بخشایش.
م یه ،محمه بن محمه ( .)0108المقدعة ،قم :مکتب االعالم االسطالمی ،المطؤقمر العطالمی الل یطة الشطیخ
الم یه ،الفبعة االولی.
موسوی بجدوردی ،سیه حسن ( .)0106القواعه ال قهیة ،قم :نشر الهادی.
نائیدی ،محمهحسین ( .)0103مدیة الفالب ،ققریرات موسی خوانساری ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
نج ی ،محمه حسن ( .)0110جواهر الکالم فی شرح شرائ االسالم ،بیروت :دار احیاء التطراث العربطی،
ج.81
نسائی ،احمه بن علی ( .)0100سدن الدسائی ،بشرح الحاف جالل الهین السیوری ،بیطروت :دار الکتطب
العلمیة ،الفبعة االولی.
وافی ،علی عبه الواحه ( .)0691بیت الفاعة و قعهد الزوجات والفطالق فطی االسطالم ،قطاهره :مؤسسطة
المفبوعات الحهیثة.

