تأثیر اصل ػفاف بر سقىط ارن پذر
در ازدواج دختر
جازیخ دزیافث0238/8/01 :

جازیخ جأیید0233/6/01 :

_________________________________________ فرجالله هذایتویا

چکیذه
شریعت اسالهی« ،استحباب» است ،اها در بعضی شرایط «واجب» ه یگ ردد .ازجمل ه ش رایط
واجبکًًذه ازدواج ،خىف فساد است .اگر کسی بین دارد یا هیدايذ که با تجرد يمیتىايذ تق ىی و
عفت خىد را حفظ يمایذ ،ازيظر شرعی بر او واجب است ک ه ازدواج کً ذ .خ ىف فس اد در ای ى
هسئله یک عًىاو ثايىی و وجىب يکاح در ایى وضعیت یک حک ن ث ايىی اس ت .وج ىب ث ايىی
يکاح که یک هسئله فردی است ،آيگاه جًبه حقىقی هییابذ که با اختیار حقىقی پذر و جذ پ ذری
در يکاح دوشیسگاو هالحظه شىد .هسئله ههن قابل بررسی ایى است که با فرض وجىب يک اح ب ر
ّ
جذ پذری هیتىايًذ هايع ازدواج دختر شىيذ و هخالفت آياو ّ
هىجه هحس ىب
دوشیسگاو ،آیا پذر یا
هیگردد یا خیر .ایى هسئله برای دوشیسگاو در جىاهع کًىيی پرابتال هیباشذ؛ ازای ىرو الزم اس ت
حکن آو ازهًظر فقهی و حقىق خايىاده ایراو تبییى شىد.
واژگان کلیذی :يکاح ،اصل عفاف ،ارو پذر ،ازدواج دختر.

* داوؽیاز پژوهؽگاه فسهىگ و اودیؽه اظالمی (.)hedayat47@gmail.com
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ازدواج هايًذ هىضىعات دیگر در فقه اسالهی احکام اول ی و ث ايىی دارد .حک ن اول ی ازدواج در

*

مقذمه
بهلعاػ فقهی ،اظکام ؼسفی به اولی و ذاوىی جقعیم میگسدود .مغابق جقسیف مؽفهىز فقهفا و
ً
اـىلیان ،ظکم اولی ظکمی اظث که بسای ؼیئ اوال و بالرات و بدون لعاػ فىاویه فازضفی مرف
ضسز ،ظسز ،اضغساز و غیسه وضـ ؼده اظث (ظکیم ،4141 ،ؾ .)37ظکم ذاوىی ویص ظکمی اظث
که بسای ؼیئ وضـ میگسدد ،بهلعاػ فىاویه خاـهای که بس آن فازق میگفسدد و مقحضفی جغییفس
ظکم اولی آن اظث (همان) .وؾیس ظسمث وىؼیدن معکسات یا خىزدن گىؼث مسداز کفه دز ظالفث
اضغساز ظالل میگسدد .دزظقیقث ؼازؿ مقدض بسای یک فم دو ظکفم واعقفی ملح ف جؽفسیـ
کسده اظث :یکی اش ایه دو ،ظکم اولی بفسای ؼفسایظ ففادی و دیگفسی ظکفم ذفاوىی بفسای ؼفسایظ
غیسفادی اظث (ز.ک :هدایثویا ،4731 ،ؾ .)11اشدواز ویص ماوىد مىضىفات دیگس اظکفام اولفی و
ذاوىی دازد .بهوؾس مؽهىز فقها ،اشدواز دز ؼسایظ فادی معحعب اظث .اظحعباب ظکفم وسعفی یفا
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اولی اشدواز بسای ؼسایظ فادی اظث و به اعحضای فىاویه ذاوىی واشب یا ظسام میگسدد .مهمجفسیه
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فام وشىب ذاوىی اشدواز ،خىف یا ف م به فعاد اظث .اگس کعی بداود یا خىف داؼحه باؼد کفه دز
ظالث جصسد ومیجىاود دامه خىد زا اش گىفاه ظسفؼ ومایفد ،بفهلعاػ ؼفسفی اشدواز بفس وی واشفب
میگسدد.
جأذیس وشىب ذاوىی وکاض دز ظقىق خفىـی و فمىمی خفاوىاده عابف بسزظفی اظفث :ظقفىق
فمىمی خاوىاده ،معئىلیثهای دولث دز عبال خاوىاده زا مىزد مغالقه عساز میدهد .باجىشه به ایىکفه
اشدواز یک ظىث پعىدیده اظالمی اظث ،دولث باید مقدمات آن زا فساهم و مىاوـ آن زا زفـ ومایفد.
اشدواز شىاوان دز شمان ما به یک واشب ّ
اهم بفسای دولفث جبفدی ؼفده و بفه همفیه دلیف بایفد دز
اولىیث بسوامههای فسهىگی ،اعحفادی و اشحمافی دولث عساز گیسد .ایه معئ ه زوؼه اظث و عىاویه
کىىوی ویص بس آن جأکید دازد .عاوىن جعهی اشدواز شىاوان الصام ظقىعی محقددی زا دزبازه ایفه معفئ ه
بیان کسده اظث که ایه وىؼحاز اش وزود دز ایه بقد معفئ ه خفىددازی میومایفد .معفئ ه ّ
مهمفی کفه
ویاشمىد بسزظیهای دعیق فقهی میباؼد ،جأذیس وشىب ذاوىی وکفاض دز ظقفىق خفىـفی خفاوىاده
اظث .ظقىق خفىـی خاوىاده ،فهدهداز جبییه اظکام یا عىاویه مسبىط به زوابظ خفىـی افضای
خاوىاده اظث .اششم ه مباظد مهم و پسابحالی آن ،معئ ه اشدواز دوؼیصگان اظث .به فحىای گسوهفی
اش فقها ،اشدواز دوؼیصگان مىىط به اذن پدز یا شد پدزی اظفث .عفاوىن مفدوی ویفص اش همفیه وؾسیفه
جبقیث کسده و اذن پدز یا شد پدزی زا دز اشدواز دوؼیصگان الشم ؼمسده اظث .اخحیفاز پفدز یفا شفد

ّ
وامىشفه بفىدن
پدزی دز اشدواز دوؼیصگان مغ فق ویعفث و اظفحرىایاجی دازد .مهمجفسیه اظفحرىای آن
ّ
مىشه با اشدواز دخحس ملالسث وماید ،اذوؽفان
ملالسث آوان اظث .اگس پدز یا شد پدزی بدون دلی
ظاعظ و دخحس بهعىز معحق میجىاود اشدواز وماید (مسید ،4141 ،ؾ .)144هسچىد اـف لفصوم اذن
پدز دز وکاض دخحس اخحالفی اظث (ؼفهید ذفاوی ،4147 ،ز ،3ؾ411فف ،)414ولفی ظفقىط اذن پفدز
ّ
بهف ث ملالسث وامىشه مع م و اشمافی اظث (عىظی ،4141 ،ز ،1ؾ .)133معفئ ه مهمفی کفه
ّ
ایه وىؼحاز آن زا بسزظی میکىد ،جأذیس وشىب ذاوىی وکاض بسای دوؼیصه دز اظقاط اذن پفدز یفا شفد
پدزی و اظحقالل ظقىعی دخحس اظث.
معئ ه جعقیق ایه اظث که باوشىد ویاش دخحس به اشدواز و مقسضیث فعاد ،آیا ملالسفث پفدز یفا
ً
شد پدزی با اشدواز وی ّ
مىشه و مؽسوؿ اظث یا اذن آوان ظاعظ و دخحس معحقال میجىاود با فسد مىزد
وؾس خىد اشدواز وماید؟ ممکه اظث فسد مىزد وؾس دخحس ،بسای اشدواز کسفى وی وباؼفد و بفه همفیه
دلی پدز یا شد پدزی با آن ملالسث ومایىد .اشظفىیی ممکفه اظفث اشدواز بفسای دخحفس ضفسوزی
باؼد؛ مر ایىکه دخحس به اشدواز ویاش دازد و خىاظحگاز دیگسی ودازد ،یا میان دخحس و فسد مىزد وؾفس،
مقسق فعاد عساز میدهد.
ایه معئ ه بهزغم اهمیث و فساواوی ابحالی آن دز شمان ما ،مىزد جىشه عساز وگسفحه و ظکم ؼسفی
آن به زوؼىی جبییه وؽده اظث .بهلعاػ ظقىعی ویص معئ ه مبهم اظفث .عفاوىن مفدوی ایفسان معفئ ه
اشدواز دوؼیصگان و ویاش به اذن پدز یا پدزی زا مىزد جأکید عساز داده اظث ،ولی ضابغه زوؼىی بفسای
ّ
جؽلیؿ ملالسث ّ
غیسمىشه ازایه وکسده و آن زا به دادزض واگراز کسده اظث؛ بىابسایه ظکم
مىشه اش
معئ ه جعقیق دز ظقىق خاوىاده ایسان ویص زوؼه ویعث .فسضیه وىیعىده دز ایه جعقیق آن اظث کفه
باوشىد می ؼدید دخحس به اشدواز و خىف فعاد ،ملالسث پدز یا شد پدزی با اشدواز دوؼیصه ّ
مىشه
ومیباؼد.
مباظد ایه وىؼحاز بسای بسزظی معئ ه مرکىز دز دو ععمث ظاماودهی میگسدد؛ ولعث ظکم
وسعی اشدواز و اذس فساف دز وشىب ذاوىی آن اشوؾس فقهی جؽسیط میگسدد .ظپط اذس وشىب ذاوىی
وکاض دز اظحقالل ظقىعی دخحس جؽسیط خىاهد ؼد.
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دلبعحگی و وابعحگی فاعسی وشفىد دازد .دز ایفه عبیف مفىازد مماوقفث بفا اشدواز دخحفس وی زا دز

61

 .1حکم وفسی و ثاوىی وکاح
همانعىز که دز مقدمه جعقیق اؼازه ؼد ،اشدواز ماوىد ظایس مىضفىفات فقهفی ظکفم اولفی و
اظکام ذاوىی دازد .دز بلػ ولعث وىؼحاز ،ظکم وسعفی وکفاض و جفأذیس اـف فسفاف دز ایصفاب
ذاوىی آن زا بسزظی خىاهیم کسد.

1ـ .1حکم وفسی وکاح در فقه اسالمی
مقفىد اش ظکم وسعی وکاض ،ظکم آن دز ؼسایظ فادی و ـسف وؾفس اش شهفات ذفاوىی اظفث.
گسوهی اش فقها وکاض زا دز ظالث فادی مباض ؼمسدهاود .اششم ه آن ابفهظمفصه عىظفی اظفث .وی
میوىیعد :وضقیث شن و مسد اش چهاز ظالث خازز ویعث؛ یا اؼفحهای وکفاض داؼفحه و بفس آن عفادز
اظث یا اؼحها وداؼحه و بس آن عادز ویعث .ظالث ظىم ایه اظث که بس وکفاض اؼفحها دازد ولفی بفس آن
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عادز ویعث و ظالث چهازم فکط آن اظث .ایؽفان ظفپط میوىیعفد :دز ـفىزت ولعفث وکفاض
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معحعب و دز ظالث دوم مکسوه اظث و دز ظالثهای ظىم و چهازم وه معحعب و وه مکفسوه ب کفه
مباض اظث (ابهظمصه عىظی ،4111 ،ؾ .)113اش فبازت ـاظب شىاهس ویفص چىفیه بسمفیآیفد کفه
وکاض زا دز ظالث فادی مباض میداود؛ شیسا میوىیعد :وکاض مؽسوؿ اظث و بسای کعفی کفه بفه آن
ؼىق دازد به اشماؿ مىقىل و ّ
معف مع میه معحعب اظث (وصسفی ،4711 ،ز ،13ؾ .)1مسهفىم
ایه شم ه آن اظث که کعی به آن ؼىق ودازد اظحعبابی ولىاهد داؼث.
گسوهی اش فقها وکاض زا بسای همگان و بدون فسق گرازدن میان شن و مسد ،فقیس و غىفی ،ؼفایق و

ّ
غیسؼایق معحعب داوعحهاود (فالمه ظ فی ،4114 ،ز ،7ؾ /141همفى ،4147 ،ز ،7ؾ /1عباعبفایی
یصدی ،4117 ،ز ،1ـؿ 331و  .)333اظحعباب وسعی وکاض وؾس مؽهىز فقها اظفث (ؼفهید ذفاوی،
 ،4147ز ،3ؾ ،)3ب که بقضی دزمىزد آن ادفای اشمفاؿ کفسدهاوفد (عباعبفایی یفصدی ،4117 ،ز،1

ؾ /331عىظی ،4141 ،ز ،1ؾ .)111وؾسیه دیگسی کفه وشفىد دازد ایفه اظفث کفه وکفاض بفسای
اؼلاؾ فادی اش معحعبات اکیفده اظفث (اوففازی دزففىلی ،4141 ،ؾ /74خمیىفی[ ،بیجفا ،،ز،1

ؾ.)171
بهوؾس میزظد که ظکم اولی وکاض اظحعباب باؼد ،ب که اظحعباب مؤکد آن ویص معحم اظفث.
خدای محقال به اشدواز فسمان داده اظث (وعاء .)7 :همچىیه دز بقضی آیات به جفصویس بیهمعفسان

فسمان داده اظثَ « :و أَنْک ُحوا ْ َيو َامى ِمو ْک ْم» (وفىز .)71 :فقف امفس ؽهفىز دز وشفىب دازد (مکفازم

ؼیساشی ،4111 ،ز ،4ؾ )1و به همیه دلی بقضی اش ایه آیات وشفىب وکفاض زا اظفحىباط کسدهاوفد.
ؼیخ عىظی و بقضی دیگس عىل به وشىب وکاض زا بفه «داود» وعفبث دادهاوفد (عىظفی ،4147 ،ز،1

ؾ /111همى ،4711 ،ز ،1ؾ /411ؼهید ذاوی ،4147 ،ز ،3ؾ .)3مىؾىز آوان داودبهظصم ،پیؽىای
مرهب ؽاهسی اظث که به وشفىب اشدواز بفس مفسد و شن فحفىا داده اظفث (ابفهظفصم[ ،بیجفا ،،ز،3

ؾ .)111ولی مؽهىز فقها به دلی وشىد عسایه دیگس امس به وکفاض زا بفه اظفحعباب ظمف کسدهاوفد
(مکازم ؼیساشی ،4111 ،ز ،4ؾ .)1جبییه ایه مغ ب خازز اش مىضىؿ ایه وىؼحاز اظث.

2ـ .1تأثیر اصل ػفاف در وجىب ثاوىی وکاح
دز بىد ظابق زوؼه گسدید که وکاض دز ؼسایظ فادی معحعب اظث .ایىک الشم اظث اؼازه ؼىد
که ایه فم معحعب ؼسفی دز بسخی ؼفسایظ واشفب میگفسدد .فىفاویه ذفاوىی مىقفددی باففد
وشىب وکاض میؼىود که اششم ه مهمجسیه آوها فساف اظث .ک مه «فساف» به فحط فیه ،مففدز اش
زیؽه «ف » (ابفهمىؾفىز ،4111 ،ز ،3ؾ /117شبیفدی ،4141 ،ز ،41ؾ ،)737بفهمقىی مىفـ یفا
 ،4111ز ،1ؾ .)414بقضی ویص آن زا خىددازی اش فق عبیط یفا مىفـ اش هفس آوچفه ظفصاواز ویعفث
جسشمه کسدهاود (ابهفازض ،4111 ،ز ،1ؾ .)7ایه واژه دز مىابـ اظالمی دز مقاوی محقفددی بفهکاز
ّ
زفحه اظث که دز همه آوها مسهىم ک وسط و خىدوگهدازی لعاػ ؼده اظث .مقففىد اش فسفاف دز
ایه جعقیق ،کىحسل وسط دز مقاب معسکهای شىعفی و ظسفؼ دامفه اش گىفاه اظفث .معفئ ه مفىزد
بسزظی دز ایه ععمث جعقیق ،وشىب وکاض به اعحضای اـف فسفاف اظفث .اگفس کعفی وحىاوفد دز
ظالث جصسد دامه خىد زا اش گىاه ظسؼ وماید ،وکاض بس وی واشب میگفسدد .بعفیازی فقهفا بفه ایفه
مغ ب جفسیط کسدهاود .فبازات فقهای فؾام دزبازه فىىان واشب کىىفده وکفاض محسفاوت اظفث .بفه
بقضی فبازات فقهی مسبىط به ایه معئ ه اؼازه میؼىد:
بقضی فقها «خىف» یا «ؽه» به وعىؿ دز شوا یا ظسام دیگس زا باففد وشفىب وکفاض داوعفحهاود.
ّ
فالمه ظ ی با اؼازه به ایه معئ ه میوىیعد :اگس اش وعفىؿ دز شوفا بفیم داؼفحه باؼفد ،وکفاض واشفب
ّ

میگسدد« :و لا خاف لاقاع فوي لزنوا وبو » (فالمه ظ ی ،4147 ،ز ،7ؾ .)1گسوهی اش فقها ماوىفد

ّ
فالمه جىها به خىف وعىؿ دز «شوا» اؼازه کسدهاوفد (فالمفه ظ فی ،4141 ،ز ،1ؾ /1بعساوفی،4111 ،

ز ،17ؾ /43ؼهید ذاوی ،4147 ،ز ،3ؾ /41معقق کسکی ،4111 ،ز ،41ؾ ،)1ولفی بقضفی دیگفس
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خىددازی اش ظسام اظفث (فساهیفدی ،4141 ،ز ،4ؾ /31شفىهسی ،4113 ،ز ،1ؾ /4111عسیعفی،
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ظایس معسمات زا ویص بافد وشىب وکاض داوعحهاود؛ ماوىد ؼیخ اوفازی که میوىیعفد :اگفس بحسظفد
که جسک وکاض مىشب وعىؿ دز شوا و ماوىد آن اش وگفاه ظفسام و لمفط ظفسام گفسدد ،واشفب میگفسدد
(اوفازی دشففىلی ،4141 ،ؾ /74ویفص ز.ک :عباعبفایی یفصدی ،4117 ،ز ،1ؾ .)333ؼفیخ اوففازی
جفسیط میکىد که دز وشىب وکاض فسعی میان ف م یا خىف وعىؿ دز فعاد ویعث (اوففازی دشففىلی،

ً

 ،4141ؾ .)17فقهای اه ظىث ویص فمىما خىف فعاد زا مىشب وشىب وکاض میداوىد (ابهعدامه،

[بیجا ،،ز ،3ؾ .)771فبازت ـاظب فسوه دز ایه معئ ه عدزی مبهم اظث .ایؽفان وىؼفحه اظفث:
«فقو يجو  ...فيمووا ا  ...کوان فوی ترکوه مظ ووا لروور أو لاقوواع ف وی لزنووا أو محوورر خوور» (عباعبففایی

یصدی ،4117 ،ز ،1ؾ)333؛ گاهی وکاض واشب میگسدد؛ دز مىازدی که دز جسک آن ّ
مؾىه ضفسز یفا
وعىؿ دز شوا یا ظسام دیگس باؼد.
فبازت فىق زا به دو ـىزت میؼىد مقىا کسد :مقىی اول آن اظث کفه شم فه « لاقواع فوي لزنوا»
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فغ به «ضسز» باؼد؛ دز ایه ـىزت مقىای فبازت چىیه اظث«« :مؾىفه وعفىؿ دز شوفا یفا ظفسام
دیگس» .اظحمال دیگس ایه اظث که شم ه مصبىز فغ

به ک مه «مؾىة» باؼد؛ یقىی «أو کوان فوى ترکوه

دمىق اعالمی /فشج الله هذایت ویا

وقاع لزنا أو محرر خر» .دز ایه شم ه ،فاف فق «کان» ک مه «وعىؿ» اظث و بىا بس ایفه اظحمفال،
مؾىه ضسز کافی ویعث (ؼبیسی شوصاوی ،4731 ،ز ،4ؾ .)11بقضی جق یقهوىیعان اش فبازت ففسوه
مقىی ولعث زا بسداؼث و بس آن اؼکال کسدهاود .مسظىم گ پایگاوی وىؼحه اظفث :ؽفه بفه وعفىؿ دز
ضسز بسای ظسمث کافی اظث ولی دز ظایس معسمات افحبازی ودازد و اعمیىان الشم اظث (عباعبایی

یصدی ،4143 ،ز ،1ؾ .)117وؾیس همیه اؼکال زا مسظىم آعای فاض لىکساوی ویص بفس فبفازت ففسوه
وازد کسده اظث (ز.ک :عباعبایی یصدی[ ،بیجا ،،ز ،1ؾ .)133بقضی بفه ایفه اؼفکال پاظفخ داده و
وىؼحهاود :مقسضیث ؽىی اخحفاؾ به باب ضسز ودازد ،ب که اش آیات و اظادید اظفحساده میؼفىد:
امىزی که اوعان زا بهعىز ّ
ؽىی دز مقسق عغیان ؼهىت و وعىؿ دز معسماجی ماوىفد شوفا ،اظفحمىا و
امرال ایىها عساز میدهد ویص دز ؼسؿ ظسام ؼمسده ؼده اظث؛ ماوىد آیه  71ظىزه اظصاب که خغاب به
همعسان پیامبس فسمىده اظث :دز ظلىان ؼما فسوجىی وباؼد که بیمازدالن به عمفـ میافحىفد...« :
ر ْع َن بِالْ َق ْاِل فَيط َْم َع لَّذي في قَولْبِ ِه َم َور  .»...بیه ظلىان فسوجىاوه شوان و فعفاد زابغفه ظفببیث
فَال تَ ْخ َ

وشىد ودازد و عسآن کسیم به دلی مقسضیث فعاد اش آن وهی کسده اظث .ویص دز آیه  71ظىزه اظفساء اش

وصدیک ؼدن به شوا وهی ؼده اظثَ « :و ال تَو ْق َربُوا ل نزنوى »...؛ شیفسا دز آن مقسضفیث فعفاد اظفث .اش
زوایاجی که وؾس به وامعسم زا جیسی اش جیسهفای اب فیط ؼفمسدهاود (ک یىفی ،4717 ،ز ،1ؾ )113ویفص

همیه مقىی اظحساده میؼىد؛ بىابسایه هس فم ی که دز آن مؾىه وعىؿ دز فعاد باؼد ظسام خىاهد بىد
(ؼبیسی شوصاوی ،4731 ،ز ،4ؾ.)71
ممکه اظث اؼکال ؼىد که ظسمث مقدمه اش باب مالشمفه اظفث و مالشمفه دز ـفىزجی ذابفث
اظث که میان آن و ذیالمقدمه زابغه ظببیث بسعساز یاؼد (مؾسس ،4731 ،ز ،4ؾ .)114مبىای فقهی
جأذیس اـ فساف بس وشىب ذاوىی فقد وکاض ویص اـ «مقدمیث» اظث .بفا ففسق اذبفات مالشمفه
میان مقدمه و ذیالمقدمه ،ظکم ذیالمقدمه بس مقدمه ویص ذابفث میگفسدد .وحیصفه ایفه مغ فب آن
اظث که اگس ظسؼ دامه اش آلىدگی و اشحىاب اش مقفیث بسای فسدی محىع بس اشدواز باؼد ،اشدواز
بس وی واشب میگسدد؛ اما اگس فسد به عسق دیگسی بحىاود اش وعىؿ دز مقفیث اشحىاب وماید ،دز ایه
ّ
ـىزت به دلی فقدان مالشمه میان فسث و وکاض ،وکاض واشب ولىاهد بىد .به همیه دلی  ،گسوهی
اش مالکیه ،ظىسیه و ؼافقیه وشىب وکاض دز فسق فىق زا مؽسوط به مىازدی داوعحهاوفد کفه ؼفلؿ
وحىاود به عسیق دیگسی ماوىد بهسهشىیی شىعی اش کىیصان ویاش خىد زا جفأمیه ومایفد (شصیفسی،4143 ،

ز ،1ؾ41ف .)43بقضی فقهای امامیه وشىب وکاض زا دز فسق دظحسظی فسد به کىیص واشب جلییسی
باید محرکس ؼد که بسای اذبات وشىب یا ظسمث مقدمه ،وبایفد دز پفی اذبفات مالشمفه فق فی و
ظببیث عغقی بىد .بهوؾس می زظد که به دلی شؼحی زوابفظ فساشواؼفىیی یفا افمفال و زفحفاز شىعفی
وامؽسوؿ دز اظالم ،دفـ ضسز معحم الشم باؼد و باید گمان عىی به فعفاد زا دز ظکفم بفه وشفىب
وکاض کافی بداویم.

 .2اثر وجىب ثاوىی وکاح در استقالل حقىقی دوشیسگان
مبحىی بس بقضی وؾسیههای فقهی ،اشدواز دوؼیصه زؼیده مىىط به اذن پدز یفا شفد پفدزی اظفث
(ز.ک :همان ،ؾ411ف .)414ابحىای فقد دوؼیصه بس اذن پدز یا شد پدزی اظحرىایاجی دازد؛ ماوىد وعحی
که ملالسث آوان ّ
مىشه وباؼد؛ دز ـىزجی که پدز یا شفد پفدزی اش اشدواز دخحفس بفا کسفى ؼفسفی و
ً
فسفی به زغم زغبث وی به وکاض مىـ وماید ،دز ایه ـىزت دخحس میجىاود معحقال بسای وکفاض خفىد
ّ

جفمیم بگیسد (معقق ظ ی ،4111 ،ز ،1ؾ .)11همچىیه هسگاه به دالی ی مر ففدم دظحسظفی بفه
ً
ً
پدز یا شد پدزی اظحیران اش آوها فسفا ممکه وباؼد ،دخحس میجىاود بسای وکاض معحقال اعفدام ومایفد
(خمیىی[ ،بیجا ،،ز ،1ؾ .)111عاوىن مدوی ویص اش همیه وؾسیهها جبقیث ومىده و ظکم اـ معئ ه
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ؼمسدهاود (ؼهید ذاوی ،4147 ،ز ،3ؾ.)41
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و اظحرىایات آن زا دز مىاد  4117و  4111بیان کسده اظث .دز ّ
ماده  4117عاوىن مفدوی چىفیه آمفده
اظث:

ّ
وکاض دخحس باکسه اگس چه به ظه ب ىك زظیده باؼد مىعىف به اشاشه پدز یا شد پدزی او اظفث و هفس
گاه پدز یا ش ّد پدزی بدون ف ث ّ
مىشه اش دادن اشاشه مضایقه کىد اشاشه او ظاعظ و دز ایه ـفىزت
دخحس میجىاود با مقسفی کام مسدی که می خىاهد با او اشدواز وماید و ؼسایظ وکاض و مهسی که بیه
آوها عساز داده ؼده ،پط اش اخر اشاشه اش دادگاه مدوی خاؾ به دفحس اشدواز مساشقه و وعبث به ذبث
اشدواز اعدام وماید.

ّ
ماده  4111عاوىن مدوی ویص به فسق دیگسی اؼازه کسده و بیان میدازد:

ً
دز ـىزجی که پدز یا شد پدزی دز مع ظاضس وباؼىد و اظحیران اش آوها فادجفا غیفسممکه بفىده و
دخحس اظحیاز به اشدواز داؼحه باؼد ،وی میجىاود اعدام به اشدواز وماید.

هسچىد اـ معئ ه لصوم اذن پدز یا شد پدزی دز وکاض دوؼیصه زؼیده اخحالفی اظفث ولفی دز
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ظقىط اذن آوان دز مىازد مصبىز جسدیدی ویعث و زاشـ به آن وسی خفالف (اوففازی دشففىلی،4141 ،
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ؾ /413عباعبایی ظایسی ،4141 ،ز ،44ؾ ،)31ب که وق اشماؿ (بعساوفی ،4111 ،ز ،17ؾ)171
ؼده اظث.
اش آوچه دز بىد ولعث بیان ؼد زوؼه گسدید که اشدواز با خىف فعاد یا ف م بفه فعفاد (بىفا بفس
بقضی وؾسیهها) واشب میگسدد .ایىک معئ ه عاب بسزظی ایه اظث کفه آیفا وشفىب ذفاوىی وکفاض
بافد ظقىط اخحیاز ظقىعی پدز یا شفد پفدزی دز ملالسفث بفا وکفاض دوؼفیصه میگفسدد یفا چىفیه
کازکسدی ودازد .به فبازت دیگس ،با فسق وشىب ذاوىی وکاض بس دوؼفیصه بفهف ث خفىف فعفاد ،آیفا
ملال پدز یا شد پدزی به اشدواز وی ّ
مىشفه مععفىب میگفسدد یفا خیفس .دزبفازه ایفه پسظفػ،
وؾسیههای فقهی زا همساه با جع ی فقهی و دیدگاه ملحاز بیان خىاهیم کسد.

1ـ .2بررسی وظریههای فقهی
غیس اش مىازد اظحرىا که دز بىد ظابق اؼازه ؼد ،فسق دیگفسی ویفص دز معفئ ه وشفىد دازد کفه دز
مىابـ فقهی بهعىز مؽلؿ و محمایص مىزد جىشه عساز وگسفحه و عاوىن مفدوی ویفص بفه آن اؼفازه وکفسده
اظث .گاهی دخحس عفد اشدواز با فسدی دازد که پدز یا شد پفدزی بفه دالیف اخالعفی یفا فسففی بفا
اشدواز وی مىافق ویعحىد ،ولی دخحس به اشدواز ویاش دازد و خىاظحگاز دیگسی فقال ودازد و ومیجىاوفد
ـبس کىد ،یا بیه دخحس و فسد مىزد وؾس دلبعحگی و وابعحگی فاعسی وشفىد دازد و ظسفؼ پفاکدامىی

بسای وی دز ایه ظالث دؼىاز و شص با ظسز و ضسز مقدوز ویعث .ایفه معفئ ه دز شمفان مفا بعفیاز
ؼففایـ و مففىزد ابففحالی شمففـ شیففادی اش دخح فسان اظففث .جففأخیس دز اشدواز ،ؼففاوط شىاوففان زا دز
همعانگصیىی کاهػ میدهد و آوان واگصیس بایفد اش ایفدهآلهای خفىد دز اشدواز ـفسف وؾفس کىىفد.
اشظىیی گسوهی اش پعسان و دخحسان به دلی ازجباط با یکفدیگس دز معیظهفای آمىشؼفی ،مصفاشی و
غیسه به هم دلبعحه و وابعحه و مفمم به اشدواز با یکدیگس میگسدود .مماوقث اش اشدواز آوان دز ایفه
ؼسایظ آوان زا دز مقسق ضسز یا ظسز عساز میدهد .ظؤال ایه اظث که آیا دز ایه عبی مىازد پدز یفا
شد پدزی ظق دازد بهف ث ایىکه فسد مىزد وؾس کسى دخحفس ویعفث مفاوـ اشدواز وی ؼفىد یفا دخحفس
میجىاود باوشىد ملالسث آوان اشدواز کىد؟ دزبازه ایه معئ ه دو دیفدگاه فقهفی محسفاوت زا بسزظفی
خىاهیم کسد.
1ـ1ـ .2بقای ارن پذر یا جذ پذری

ّ
اش بقضی فحاوی چىیه بسمیآید که معئ ه مصبىز شصء مىازد ظقىط اذن پدز و شد پدزی ویعث و

به اظحسحایی که وىیعىده اش بقضی مساشـ به فم آوزده و پاظخ آوان اؼازه میؼىد .محه اظحسحا چىیه
اظث:
دزمىزد دخحسی که عفد اشدواز با فسدی دازد که کسى او ویعث و به همیه دلی پدز یا شد پدزی بفا
اشدواز وی مىافق ویعحىد ،ولی به دالی ی دخحس به اشدواز با وی ویاش دازد و بدون آن دز مقسق فعاد
اظث ،یا ظسؼ پاکدامىی بسای وی دز وضقیث جصسد شص با ظسز و ضسز مقدوز ویعث .مر ایىکفه
دخحس خىاظحگاز دیگسی ودازد؛ یا میان دخحس و خىاظحگاز مىزد وؾس فالعه و وابعحگی فاعسی وشىد
ّ
دازد .آیا اذن پدز یا شد پدزی دز ایه عبی مىازد ظاعظ اظث یا خیس؟

بقضی فقها دز پاظخ به اظحسحاء مصبىز وىؼحهاود:
دز مىازد ذکس ؼده اشدواز دخحس باکسه (مىعث یا دایم) بدون کعب اشاشه ولی دخحس شایص ویعفث؛ و
مىؾىز اش باکسه دخحسی اظث که عبال ؼىهس وکسده اظث ،خىاه فضى بهکازت مىشفىد باؼفد ،یفا وفه
(مکازم ؼیساشی ،کد ظؤال.)4733/3/4 ،3313111171 :

بقضی دیگس دز پاظلی مؽابه وىؼحهاود:

ّ
بىابس اظحیاط واشب دز اشدواز با دخحس باکسه اشاشه ول ّی او (پدز یا شد پدزی) الشم اظث و بدون آن
بىا بس اظحیاط فقد ـعیط ویعث و مصسد آوچه ذکس ؼده مصىش بسای ظقىط اذن ول ّی ومیباؼد ،ب فه
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دخحس ومیجىاود باوشىد ملالسث آوان به اشدواز با فسد مىزد وؾس اعدام وماید .بسای جبییه ایفه مغ فب
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دز ـىزجی که دخحس ویاش به اشدواز دازد و خىاظحگاز هم کسى ؼسفی و فسفی او مىشفىد میباؼفد و
دز ظال ظاضس ،خىاظحگاز دیگسی که واشد ؼسایظ بىده و ّ
ولی دخحس به آن اذن دهد وشىد ودازد ،دز

ایه ـىزت اذن ول ّی ظاعظ اظث (خامىهای ،کد اظحسحاءPRDu8NzwaSM :؛ .)4733/3/13

بقضی دیگس دز پاظلی کىجاه و بفدون جىضفیط وىؼفحهاود« :ظفاعظ ومیؼفىد» (ظیعفحاوی ،کفد

اظحسحاء331177 :؛ هؽحم ـسس 4111ق).
وؾیس پسظػ و پاظخ مصبىز دزبازه اشدواز مىعفث ویفص وشفىد دازد .دز بقضفی اظفحسحایات آمفده
اظث :دخحسی بهف ث ملالسث اه ػ با اشدواز مىعث بیم دازد دز ظفسام واعفـ ؼفىد؛ آیفا اذن پفدز
ظاعظ اظث؟ دز پاظخ وىؼحهاود :بىا بس اظحیاط وشىبی اذن ولی دز وکفاض مىقغفـ ظفاعظ ومیگفسدد
(جبسیصی ،4113 ،ز ،1ؾ /437ویفص ز.ک :خفىیی ،4141 ،ز ،1ؾ 4 .)713مبحىفی بفس فحفاوی مصبفىز
اشدواز دایم یا مىعث دخحس با غیس کسى ؼسفی بدون اذن پدز یا شد پدزی شایص ویعث و بیم فعفاد دز
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آن اذسی ودازد.
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2ـ1ـ .2سقىط ارن پذر یا جذ پذری
بس خالف وؾسیه ظفابق ،بقضفی فقهفا خفىف فعفاد زا اش مفىازد ظفقىط اذن پفدز و شفد پفدزی
داوعحهاود؛ ماوىد آعای ؼبیسی شوصاوی که اؽهاز داؼحه اظث« :اگس امحىاؿ پدز بفس خفالف مفف عث
ً
دخحس باؼد یا مسعدهای داؼحه باؼد مرال دخحس به شوا بیسحد یا مؽکالجی بسای او ایصاد کىد یا دز ظسز
ؼدیدی واعـ ؼىد اش ادله اظحساده میؼىد که ؼازؿ چىیه اخحیازی به اولیاء وداده اظث؛ شیسا والیفث
ّ
آوها بسای ظسؼ مفالط دخحس اظث و اگس به ظدی بسظد که اشاشه ودادن خىدغ مىشب افعاد باؼفد
اش زوایات و بىای فقالء و محؽسفه اظحساده میؼىد که چىیه والیحی ظاعظ اظفث» (ؼفبیسی شوصفاوی،

 ،4731ز ،44ؾ .)1117ایؽان همچىیه بیان میدازد« :بهوؾس میزظد دز مىازدی که مماوقث ّ
ولی
مىشب مسعده باؼد ؼسعیث اذن ولی دخحفس ظفاعظ اظفث و دز غیفس آن مفىازد اذن مقحبفس اظفث»
(همان).
اش جق یقه بقضی فقها بس معئ ه فسوه دزبازه وکاض دوؼیصگان با غیس کسى فسفی همیه مغ ب عابف
اظحىباط اظث .ـاظب فسوه میوىیعد :اگس پدز یا شد پدزی دخحس زا اش اشدواز با غیسکسى فسفی مىـ
 .4محه اظحسحاء و پاظخ آن چىیه اظفث« :فتوا تخىوى ىلوى نا ولا لاقواع بوالحر ر المت واع أ للوا مون لو بلوا بالعقو لم قطوع

فلل ي قط ا ن لالي؟ باسمه تعوالى :ال ي وقط ا ن لوالي بامت اىوه ىون ن ن فوي نکاحلوا م قطعواع ىلوى حواو وبابواع و للّوه

لعالم».

کىد فض به ؼماز ومیآید؛ ماوىد کعی که اشدواز با وی بسای خفاوىاده مىشفب وىفگ و ففاز اظفث
(ز.ک :عباعبایی یصدی ،4143 ،ز ،1ؾ .)111مسظىم آعای گ پایگاوی دز جق یقه خىد ایفه مغ فب زا
باوشىد کسى فسفی پریسفحه ولی بدون کسى فسففی آن زا مؽفک داوعفحهاود (همفان) .هسچىفد بقضفی
وىیعىدگان مبىای جسفی ایؽان زا وفامق ىم داوعفحه و جسفاوجی میفان دو ففسق ففىق عایف وؽفدهاود
ً
(ظصادی امیه ،4731 ،ؾ ،)711ولی مبىای جسفی یادؼده ؽاهسا ایه اظث که دز فسق فدم کسفى
ً
فسفی ،مماوقث پدز با اشدواز دخحس مىشب فعس و ظسز دخحس و اظیاوا وعىؿ دز ظسام میگسدد.

2ـ .2تحلیل فقهی و وظریه مختار
معئ ه مىزد بسزظی ـىز ملح سی دازد و بسای بسزظی دعیقجس معئ ه و جبییه ظکم فسوففات آن،
باید مىزد واکاوی عساز گیسد .به همیه دلی  ،ولعث مقیازهای کسىیث و مع وصاؿ زا جبییه ومفىده و
ظپط ادله ظقىط اذن پدز یا شد پدزی دز معئ ه مىزد بسزظی زا جؽسیط خىاهیم کسد.

به ؼسظی که بیان خىاهد ؼد ،کسىیث دز اشدواز ظه مقىای محساوت دازد کفه بقضفی اش آوهفا اش
مع بعد خازز اظث:
ال ) کسىیث افحقادی؛ گاهی خىاظحگاز دخحس ،بهلعاػ افحقفادی کسفى او ویعفث؛ مرف ایىکفه
دخحس مع مان اما پعس غیسمع مان اظث .اشدواز دخحس مع مان با مفسد غیسمعف مان باعف اظفث و
اشاشه پدز ومیجىاود آن زا جفعیط وماید .عاوىن مدوی ویص چىیه اشدواشی زا شایص وداوعحه و دز مفا ّده
ّ
 4113عاوىن مدوی بیان داؼحه اظث« :وکاض مع مه با غیس مع م شایص ویعث»؛ بىابسایه ایفه ففسق
اش مع بعد و گسحگىی ما خازز اظث.
ب) کسىیث ؼسفی؛ گاهی دخحس و پعس بهلعاػ افحقادی کسى هم هعحىد ،ولی پدز یا شد پدزی
با مقیازهای ؼسفی ملال اشدواز آوان میباؼد؛ مر ایىکه خىاظحگاز دخحس اه میگعازی باؼد،
یا بیوماش باؼد ،یا فعق ف ىی دازد .اش ایه فسق دز مىابـ فقهی بفه «کسىیفث ؼفسفی» جقبیفس ؼفده
اظث .بقضی فقها با اؼازه به ایه بقد کسىیث وىؼحهاود :مساد اش فدم کسى کعی اظث که اش اشدواز با
وی ولى به ـىزت کساهث وهی ؼده اظث؛ ماوىد اشدواز با اؼلاؾ میگعاز ،بیوماش و محصاهس بفه
ّ
مىشفه مععفىب
فعق (خىیی ،4141 ،ز ،77ؾ .)143ملالسث پدز یا شفد پفدزی بفه ایفه دلیف
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میگسدد (عباعبایی یصدی ،4143 ،ز ،1ؾ.)111
ز) کسىیث فسفی؛ فسف مقىای دیگسی بسای کسىیث عای اظفث .ممکفه اظفث دخحفس و پعفس
جقید به ؼسیقث ماوىد هم باؼىد ،ولی بهلعاػ ّ
مع مان دز فقیده و ّ
ظه ،ظغط جعفیالت ،مىعقیث
اشحمافی و شرابیث ؽاهسی جساوت فاظؽی میان آوان باؼىد .ویص ممکه اظث ؼفغ خىاظفحگاز بفا
وضقیث خاوىادگی دخحس واظاشگاز و بافد وىگ و فاز آوان باؼد .اگس پدزی با اشدواز دخحسغ به ایه
دالی ملالسث وماید ،ملالسحػ ّ
مىشه ؼىاخحه میؼىد (همان).
همانعىز که اؼازه ؼد ،فسق ولعث اش مع بعد خازز اظث؛ شیسا اخحالف دیه دز ؼفماز

معسمات وکاض دز فقه (معقق ظ ّ ی ،4111 ،ز ،1ؾ )111یفا مىاوفـ وکفاض دز عفاوىن مفدوی ( ّ
مفاده

4113ق.م ).عساز دازد ،اما ـىزتهای دوم و ظىم بس معئ ه جعقیق مىغبق اظث.
2ـ2ـ .2دالیل سقىط ارن پذر بهػلت خىف فساد
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به ؼسظی که بیان میؼىد ،باوشىد ویاش دخحس به اشدواز با فسد مىزد وؾس و ف م به فعاد یا ؽفه عفىی بفه
آن ،ملالسث پدز یا شد پدزی بهف ث مقیازهای اخالعی و فسفی ّ
مىشه بهوؾس ومیزظد:
ال ) همانعىز که شمقی اش فقها جفسیط کسدهاود ،بسای مىازد اظحرىای اذن پدز یا شد پفدزی ّ
وففی

وشىد ودازد (بعساوی ،4111 ،ز ،17ؾ .)177فقهای فؾام به اعحضای عىافد فمىمی وسفی ضفسز و ظفسز
ّ
به ظقىط اذن پدز و شد پفدزی فحفىی دادهاوفد (عباعبفایی ظفایسی ،4141 ،ز ،44ؾ /31اوففازی دشففىلی،
 ،4141ؾ /413ظففبصوازی ،4147 ،ز ،11ؾ /111خىاوعففازی ،4711 ،ز ،1ؾ .)411دز معففئ ه مففىزد
بعد ما ویص چىیه اظث و مماوقث پدز یا شد پدزی دز وکاض دخحس به ضسز وی یا بافد ظسز او اظث.
ب) مسظىم آعای خىیی با اؼازه بفه «مىاظفبث ظکفم و مىضفىؿ» وىؼفحه اظفث :معفحساد اش بقضفی
وفىؾ آن اظث که والیث پدز بسای مىافـ و مفالط دخحس اظث وه به ضسز وی؛ دز وحیصه مىاظبث ظکفم
و مىضىؿ مقحضی آن اظث که دز جمام اعدامات پدز ،،مسافات مفف عث دخحفس زفایفث گفسدد (خفىیی،

 ،4141ز ،77ؾ .)141بس همیه مبىی میجىان گسث :ظسؼ فساف دز ؼسیقث اظفالمی و دوزی اش فعفاد
و فعؽاء مف عث ّ
اهم اظث و ملالسث پدز یا شد پدزی بس خالف مف عث دخحس اظث.
ز) پیػ اش ایه جؽسیط گسدید که اشدواز بهف ث بیم فعاد یا ضسز و مؽقث ؼدید بفه ـفىزت ذفاوىی
واشب میؼىد .با فسق وشىب ذاوىی وکاض ،وهی پدز بیاذس اظفث .وؾیفس ایفه مغ فب ،دز عفسآن کفسیم
دزبازه اشدواز با کىیصکان بیان ؼده اظث .اشوؾس عسآن کسیم وکاض با کىیص با ففسق امکفان جفصو یس شن آشاد یفا

ـبس بس فصوبث و جصسد بدون مؽقث ؼدید شایص ویعفث .مقففىد اش امکفان جفصو یس شن آشاد ،عفدزت بفس
جع یم مهس و جأمیه وسقه او اظث .ممکه اظث کعی عادز به جصو یس شن آشاد وباؼد ولی بحىاوفد بفس فصوبفث
بدون فعس و ظسز یا ضسز ـبس وماید؛ دز ایه ـىزت ویص اشدواز با کىیص بسای وی شایص ویعفث .ولفی اگفس
بیم ظسز یا ضسز باؼد ،وهی بسداؼحه ؼده و اشدواز با کىیصکان مصاش خىاهد بفىد .دز آیفه  11ظفىزه مبازکفه
وعاء چىیه آمده اظث« :و آوها که جىاوایی اشدواز با شوان (آشاد) پاکدامه باایمان زا ودازود ،میجىاوىد با شوفان
پاکدامه اش بسدگان باایماوی که دز اخحیاز دازید اشدواز کىىد ف خدا به ایمان ؼما آگفاهجفس اظفث؛ و همگفی
افضای یک پیکسید ف آوها زا با اشاشه ـاظبان آوان جصو یس ومایید و مهسؼان زا به خىدؼان بدهید؛ به ؼفسط
آوکه پاکدامه باؼىد ،وه بهعىز آؼکاز مسجکب شوا ؼىود و وه دوظث پىهاوی بگیسود...؛ ایه بفسای کعفاوی اش
ؼماظث که بحسظىد (اشوؾس غسیصه شىعی) به شظمث بیسحىد؛ و (با ایه ظال ویفص) خفىددازی (اش اشدواز بفا
آوان) بسای ؼما بهحس اظث .و خداوود ،آمسشوده و مهسبان اظث» .همانعىز کفه مؽفاهده میؼفىد ،مبىفای

دیگسی واجىاوی دز جعم فصوبث همساه با پاکدامىی .ب که همانعىز که بقضی فقهفا یفادآوز ؼفدهاود ،دز
فسق ضسزی و ظسشی ؼدن جصسد ویص جصو یس کىیص مصاش اظث؛ ظحی اگس ظسؼ جقىی ممکه باؼد (ؼفهید
ّ
ذاوی ،4141 ،ز ،1ؾ /431ویص ز.ک :فالمه ظ ی ،4141 ،ز ،3ؾ.)117

ممکه اظث گسحه ؼىد :اشدواز دخحس با کعی که کسى او ویعث بسای او شیانباز اظث و بفیم آن مفیزود
دز شودگی مؽحسک خىد دچاز مؽکالجی ؼىد یا واچاز به محازکه گسدد .ایه مغ فب عابف اوکفاز ویعفث؛ دز
فیه ظال ،ظسؼ فساف و وصات دخحس اش جىگىاهای زوظی و مقسضیث فعاد دز مقایعه با مؽفک مفرکىز
ّ
مف عث اؼد و اعىی اظث .اگس پدز به هس عیمحی ماوـ اشدواز دخحس خىد ؼىد ،بیم آن مفیزود کفه دخحفس
وحىاود عسف مىزد فالعه خىد زا فسامىغ کىد .دز ایه ـفىزت ممکفه اظفث یفک زابغفه فساشواؼفىیی بفه
ّ
ـىزت پىهاوی ؼک بگیسد .ظحی اگس بحىاود با ک وسط و خىدکىحسلی دامفه خفىیػ زا اش گىفاه دوز وگفه
دازد ،به اظحمال بعیاز شیاد دچاز جىگىاهای زوظی خىاهد ؼد .اشظىیی اگس دخحس واچاز ؼىد با فسدی غیفس
اش عسف مىزد فالعه خىد اشدواز کىد ،بیم آن میزود که با همعس خىد اوفط وگیفسد و دز خىغبیىاوفهجسیه
ظالث به عالق فاعسی میاوصامد.
بهوؾس میزظد که ملالسث پدز بفا اشدواز دخحفس دز فسقهفای مفرکىز و بفاوشىد مقسضفیث فعفاد
غیسمىشه باؼد .ایه فسق زا وباید اظحرىای ظىمی بس اذن پدز به ؼماز آوزد؛ شیسا یکفی اش مففادیق فضف
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وَ
جصىیص وکاض با کىیصکان مغابق با بلػ پایاوی آیه ؼسیسه ،خفىف گىفاه اظفثَ ...« :لِوک لِ َم ْون َخ ِىوي ل َْعَ َ
ِموْک ْم» .معحىد به آیه مصبىز ،جصو یس کىیص با دو ؼسط مصاش اظفث :یکفی ففدم عفدزت بفس جفصو یس شن آشاد و
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غیسمىشه» دز ّ
ّ
ماده  4117عاوىن مدوی عساز میگیفسد .عضفات معحفسم
دز فقه اظث و دز مسهىم ملالسث «
خاوىاده الشم اظث با دز وؾس گسفحه شىاوب معئ ه و دالی ملالسث پدز و وضقیث دخحس جفمیم مقحضفی
اخر وماید .اگس به ایه وحیصه بسظىد که ملالسث با اشدواز دخحس بسای وی آظیبشا اظفث ،اش پفدز بلىاهىفد
به اشدواز زضایث دهد .دز همیه ؼسایظ میجىان با جدابیس ظقفىعی ،زیعفک اشدواز زا کفاهػ داد جفا اگفس
ً
اظیاوا اشدواز مصبىز به مؽکالجی بسخىزد ومىد ،اوعالل وکاض با آظیبهای کمحسی ـىزت گیسد .جؽفسیط
ایه جدابیس خازز اش مىضىؿ وىؼحاز اظث .بقید ویعث که فحاوی مرکىز دز ظابق مبىی بس ففدم ظفقىط اذن
ً
پدز یا شد پدزی واؽس به ظالث خىف فعاد باؼد .همانعىز که عبال جؽسیط گسدید ،بقضفی فقهفا خفىف
فعاد زا دز وشىب وکاض کافی وداوعحه و ف م زا الشم ؼمسدهاود .اگس ایه اظحمال ـفعیط باؼفد ،دز معفئ ه
مىزد بسزظی اخحالفی ویعث و میجىان گسث :با ف م به فعاد یا ّ
ؽه عسیب به یقیه ،وکاض واشب میگفسدد

و باوشىد آن ملالسث پدز و شد پدزی ّ
مىشه ولىاهد بىد.
72
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ایه وىؼحاز جأذیس اـ فساف دز وشىب ذاوىی وکاض و اذس آن دز اظحقالل ظقىق دوؼیصه زا مفىزد
بسزظی عساز داده اظث .وحایس بسزظیهای به فم آمده به ؼسض شیس اظث:
 .4وکاض ماوىد ظایس مىضىفات ظکم اولی و اظکام ذاوىی دازد .ظکم اولی یا وسعی وکاض بفسای
ؼسایظ فادی «معحعب» اظث .ایه ظکفم دز ؼفسایظ خفاؾ و بفا ففسوق فىفاویه ذفاوىی جغییفس
میکىد .مهمجسیه فىىان ذاوىی آن «خىف فعاد» اظث که بافد وشىب وکاض میؼفىد .اگفس کعفی
ؽه عىی داؼحه باؼد که با جصسد وحىاود دامفه خفىد زا اش گىفاه دوز وگفه دازد ،اشدواز بفس وی واشفب
میگسدد.
 .1دز ـىزجی که اشدواز بسای دخحس واشب گسدد ،ملالسث پفدز یفا شفد پفدزی بفا اشدواز وی

ّ
مىشه ولىاهد بىد؛ شیسا اخحیفاز پفدز و شفد پفدزی دز ملالسفث بفا اشدواز دوؼفیصه بفسای زفایفث
مف عث او اظث .بس ایه اظاض ،اگس اشدواز بسای ظسؼ فساف دخحس ضسوزی باؼد ،ملالسث پفدز
یا شد پدزی با اشدواز وی به دلی مقیازهای اخالعی یا فسفی بس خفالف مفف عث او اظفث؛ شیفسا
ظسؼ فساف یک مف عث ّ
اهم اظث و دز جقازق با مفالط دیگس بس آوها جسشیط دازد.

مىابغ
 .4ابهبابىیه عمی (ـدوق) ،معمدبهف ی؛ مه لیذضشهالفمیه؛ جعقیق ف فیاکبفس غسفازی؛ عفم:
وؽس اظالمی4111 ،ق.
 .1ابهظصم اودلعی ،ف یبهاظمد؛ المذلی؛ جعقیق اظمفد معمفد ؼفاکس؛ [بیشفا :،دازالسکفس،
[بیجا.،
 .7ابهظمصه عىظی ،معمدبهف فی؛ الىع یلة إل ی وی لالفض یلة؛ جعقیفق معمفد ظعفىن؛ عفم:
کحابلاوه آیثال ه مسفؽی وصسی4111 ،ق.
 .1ابهفازض ،اظمد؛ معجم ممائیظاللغة؛ عم :اوحؽازات دفحس جب یغات اظالمی4111 ،ق.
 .1ابهعدامه ،فبدال ه؛ المغىی؛ جعقیق شمافة مهالق ماء؛ بیسوت :دازالکحب القسبی[ ،بیجا.،
 .1ابهمىؾىز ،معمدبهمکسم؛ لغانالعشب؛ عم :وؽس أدبالعىشه4111 ،ق.
 .3اوفازی دشفىلی ،مسجضیبهمعمد؛ کتاب الىکاح؛ عم :کىگسه شهاوی بصزگداؼفث ؼفیخ افؾفم
 .1بعساوی ،یىظف بهاظمفد؛ الذ ذائكالى ارش ؛ عفم :مؤظعفة الىؽساإلظفالمی الحابقفة لصماففة
المدزظیه4111 ،ق.
 .3جبسیصی ،شىادبهف ی؛ صشاطالىجا ؛ عم :دازالفدیقة الؽهیدة4113 ،ق.
 .41شصیسی ،فبدالسظمه؛ الفمه علیالمزاهب السبعة و مزهب أهلالبیت؛ جعقیفق ظفیدمعمد
غسوی و یاظس ماشض؛ بیسوت :دازالرق یه4143 ،ق.
 .44شىهسی ،اظمافی بهظماد؛ الصذاح؛ چ ،1بیسوت :دازالق م ل مالییه4113 ،ق.
ّ
ّ
 .41ظ ی (فالمه ظ ی) ،ظعفهبهیىظف ؛ إسش ادالرهان إل ی أدک ا ا یم ان؛ جعقیفق ففازض
ظعىن؛ عم :وؽس اظالمی4141 ،ق.
ّ
ّ
 .47ظ ی (فالمه ظ ی) ،ظعهبهیىظ ؛ تذش یشالدکا الششعیه؛ جعقیفق ابفساهیم بهفادزی؛ عفم:
مؤظعه امام ـادق4114 ،ق.
ّ
ّ
 .41ظ ی (فالمه ظ ی) ،ظعهبهیىظ ؛ لىاعذالدکا ف ی معشف ة الذ الل والذ شا ؛ عفم :وؽفس
اظالمی4147 ،ق.
ّ
ّ
 .41ظ ی (فالمه ظ ی) ،ظعهبهیىظ ؛ مختلفالشیعة فی أدکا الشش یعة؛ عفم :وؽفس اظفالمی،
4141ق.
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اوفازی4141 ،ق.
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ّ
ّ
 .41ظ ی (معقق ظ ی) ،شقسسبهظعه؛ ششائعا عال ف ی مغ ائل الذ الل والذ شا ؛ چ ،1عفم:
مؤظعه اظمافی یان4111 ،ق.
 .43خمیىی ،ظیدزوضال ه؛ تذشیشالىعیلة؛ عم :مؤظعه مغبىفات دازالق م[ ،بیجا.،
 .41خىاوعازی ،ظیداظمد؛ جامعالمذاسک فی ششح المختص شالىافع؛ جعقیفق ف فیاکبفس غسفازی؛
جهسان :مکحبة الفدوق.4711 ،

ّ
 .43خىیی ،ظیدابىالقاظم؛ صشاطالىجا (المعؽی ل لىیی)؛ عم :مکحب وؽسالمىحلب4141 ،ق.
 .11خى یی ،ظیدابىالقاظم؛ مىع ىعة ا م ا الخ ىئی؛ عفم :مؤظعفة إظیفاء آذفاز اإلمفام اللفىیی،
4141ق.
 .14زاغب اـسهاوی ،ظعیهبهمعمفد؛ مف شدا ألف ا الم شنن؛ جعقیفق ـفسىان ففدوان داوودی؛
بیسوت :دازالق م4141 ،ق.
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 .11ظعیىی واظغی (شبیدی) ،ظیدمعمدمسجضی؛ تاجالعشوط مه جىاهشالمامىط؛ جعقیفق ف فی
ؼیسی؛ بیسوت :دازالسکس4141 ،ق.

دمىق اعالمی /فشج الله هذایت ویا

 .17ظبصوازی ،ظیدفبداألف ی؛ مهزبالدکا فی بیان الذالل والذشا ؛ جعقیفق مؤظعفة المىفاز؛
عم :دفحس آیثال ه ظبصوازی4147 ،ق.
 .11ظصادی امیه ،مهدی؛ ارن ولی دس اصدواج باکشه؛ عم :مسکص جعقیقات شن و خاوىاده.4731 ،
 .11ظیىعی ،فبدالسظمهبهابیبکس؛ الذسالمىثىس فیالتفغیش بالمأثىس؛ عم :کحابلاوه آیثال ه مسفؽفی
وصسی4111 ،ق.
 .11ؼبیسی شوصاوی ،ظیدمىظی؛ وکاح؛ عم :مؤظعه پژوهؽی زأیپسداش.4731 ،
 .13عباعبایی ظایسی ،ظیدف ی؛ سیاضالمغائل؛ عم :مؤظعه آلالبیث4141 ،ق.
 .11عباعبایی یصدی ،ظیدمعمدکاؽم؛ العشو الىثمی مع تعلیما الفاض ل؛ عفم :مسکفص فقهفی ایمفه
اعهاز[ ،بیجا.،
ّ
 .13عباعبایی یصدی ،ظیدمعمدکاؽم؛ العشو الىثمی (المعؽفی)؛ عفم :دفحفس اوحؽفازات اظفالمی،
4143ق.
 .71عباعبایی یصدی ،ظیدمعمدکاؽم؛ العشو الىثمی م عالتعلیم ا ؛ عفم :اوحؽفازات مدزظفه امفام
ف یبهابیعالب4111 ،ق.
 .74عباعبایی یصدی ،ظیدمعمدکاؽم؛ العشو الىثمی؛ عم :وؽس اظالمی4117 ،ق.

 .71عباعبایی ،ظیدمعمدظعیه؛ المیضان فی تفغیشالمشنن؛ عم :وؽس اظالمی4143 ،ق.
 .77عسیعی ،فلسالدیه؛ مجمعالبذش یه؛ جعقیق ظیداظمد ظعفیىی؛ جهفسان :دفحفس وؽفس فسهىفگ
اظالمی4111 ،ق.
 .71عىظی ،معمدبهظعه؛ الخالف؛ عم :وؽس اظالمی4141 ،ق.
 .71عىظی ،معمدبهظعه؛ المبغىط فی فمها مامیه؛ جعقیق معمدباعس بهبىدی؛ جهفسان :المکحبفة
المسجضى یه4711 ،ق.
 .71فام ی (ؼهید ذاوی) ،شیهالفدیهبهف فی؛ الشوض ةالبهیة ف ی ش شح اللمعةالذمش میة؛ جعقیفق
ظیدمعمد کالوحس؛ عم :اوحؽازات داوزی4141 ،ق.
 .73فام ی (ؼهید ذاوی) ،شیهالدیهبهف ی؛ مغالکالفها إلی تىمیخ ششائعا عال ؛ عفم :مؤظعفة
المقازفاإلظالمیه4147 ،ق.
 .71فساهیدی ،خ ی بهاظمد؛ کتاب الع یه؛ جعقیفق مهفدی ملصومفی و ابفساهیم ظفامسایی؛ عفم:
مؤظعه دازالهصسه4141 ،ق.
.4717
 .11معقق کسکی ،ف فیبهظعفیه؛ ج امعالمماص ذ ف ی ش شحالمىاع ذ؛ عفم :مؤظعفة آلالبیفث
إلظیاءالحساخ4111 ،ق.
 .14مفغسىی ،ظعه؛ التذمیك فی کلما الم شننالک ش یم؛ جهفسان :بىگفاه جسشمفه و وؽفس کحفاب،
.4711
 .11مؾسس ،معمدزضا؛ أصىلالفمه؛ عم :دفحس جب یغات اظالمی.4731 ،
 .17مسید ،معمدبهمعمد؛ الممىعه؛ عم :وؽس اظالمی4141 ،ق.
 .11مقسی فیىمی ،اظمدبهمعمد؛ المصباحالمىیش؛ عم :مىؽىزات دازالسضی[ ،بیجا.،
 .11مکازم ؼیساشی ،واـس؛ کتاب الىکاح؛ عم :اوحؽازات مدزظه امام ف یبهابیعالب4111 ،ق.
 .11وصسی ،معمدظعه؛ جىاهشالکال فی ششح ششائعا عال ؛ جعقیفق فبفاض عىچفاوی؛ جهفسان:
دازالکحب اإلظالمیه.4711 ،
 .13هدایثویا ،فسزال ه؛ عىاویه ث اوىی و دم ىق خ اوىاده؛ جهفسان :پژوهؽفگاه فسهىفگ و اودیؽفه
اظالمی.4731 ،
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 .73ک یىی ،معمدبهیققىب؛ الک افی؛ جعقیفق ف یاکبفس غسفازی؛ جهفسان ،دازالکحفب اإلظفالمیه،
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