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چکیذُ
اصدواد ،اص سایذ تشین ٓمود ربمٔه ثـشی اػت .اصدواد دس غشة ساثٌه ی خلوكی و ؿخلی اػت .ولتیی ص و میشدی
صیش یه ػمف و ثذو تغمك اصدواد ،عتی ثذو للذ و ثذو حجت سػمی ،لبنونی و عمیولی ن دس وایبس ین صنیذیی میی
وااذ و ن خبنه می ؿونذ ،ثه ن استجبى «اصدواد ػفیذ» می یویاذ .این نوّ صنذیی یىی اص ؿیوه بی سایذ دس غشة اػت.
اصدواد ػفیذ دس ؿشف تجذیل ثه یىی اص صبلؾ بی رذیذ ربمٔه ایشا می ثبؿذ .این استجبى ایشصیه نیبز صیجیبدی داسد ،امیب
داللت ثش یه ساثٌه نبمـشوّ و دوس اص ؿأ یه مؼلمب داسد.صو اصدواد نیؼت و خیبسد اص تٔدیذای ییه اصدواد اػیت .اص
نِش اػالز دس میب كبعجب ملل ،ساثٌه ص و مشد ولتی اصدواد ؿمشده می ؿود وه ثش پبیه ی ؿشیٔت یب لوانین موسد لجول
نندبٓ ،اوا اصدواد ؿشٓی كذق واذ .اصدواد ػفیذ نه تادب اص نِش فمه ؿیٔه ثلىه تمیبز میزا ت اػیالمی ،اصدواد مغؼیوة
نمی ؿود ،و عشاز و رشز ثیّن می ثبؿذ.
دس این پظو ؾ وه ثیه سوؽ توكییفی و تغلیلیی میی ثبؿیذ ،مب ییت و ممبیؼیه ثیب اصدواد یبی دایین و مٔبًیبتی و
مـشوٓیّت ،ادله ثٌال و ادله موافمب این نوّ ساثٌه و نحبس تىلیفی و وهٔی ن اص رمله ٓوامل یشایؾ ثه این نوّ اصدواد یب
ساثٌه و ساه بی رلوییشی اص ؿیوّ ن و عىن لبنونی ن موسد ثشسػی لشاس یشفته اػت.
ولمبی ولیذی :اصدواد ػفیذ ،نىبط مٔبًبتی ،ن خبنگی ،ن ثبؿی

هقذهِ
اصدواد ،اص ٓمود اموبیی ثوده و مشاه ثب ثشخی تلشفبی دس ؿشایي و موانْ و لبٓذه ی ولیی «لىیل لیوزن نىیبط» ،میوسد
پزیشؽ ؿبسّ ممذع لشاس یشفته اػت .ثابثشاین ،اػتفبده اص مجبنی نِبز بی عمولی سایذ دس ٓبلن ،پیشامیو اصدواد و الؼیبز
ن  ،سایذ دس میب الواز و ملل ،نه تادب هشسی ثش موهوّ نذاسد ،ثلىه مجیّن ثشخیی اص اثٔیبد ن نییض میی توانیذ ثبؿیذ .ػیات
اصدواد اص نغبص تب ثه امشوص اص تـشیفبی مختلفی تـىیل یبفته اػت .ولی رای و ریو ش ن دس میهی اصمایه یىؼیب ثیوده و
تغت مشاػن یب ساثٌه ای ثبیذ مـشوٓیّت داؿته ثبؿذ .مگش ایاىه ثه ٓاوا اعیوال ؿخلییّه ملیل دس ػیبیش وـیوس ب ،میوسد
ثشسػی یب دادسػی لشاس ییشنذ ،وه ثه تابػت ٓشف و لبنو خودؿب اسصیبثی می ؿونذ.
1

 دانشجىی دکتری فقو و حقىق اسالمی ،واحد علىم و تحقیقبت دانشگبه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران2
 استبد گروه فقو و حقىق اسالمی ،واحد علىم و تحقیقبت دانشگبه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران *.نىيسنده مسئىلsmrayati@yahoo.com
3
دانشیبر گروه فقو و حقىق اسالمی ،واحد علىم تحقیقبت دانشگبه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

11

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 4زمستان 7931

ٓجبسی اصدواد ػفیذ ،تشویجی اص ولمه « اصدواد » و « ػفیذ » اػت وه تزضیه ن صیجب اػت و ثشای وؼی ویه تشوییت
ن سا نذانذ ،رزاة اػت و یه اصدواد ػبده ،كمیمی و صیجب سا ثیه ر ین میی نوسد و مخبًیت نبنییبه ثیب خوانیذ ٓایبوین
پیشامو ن دصبس تابلن می ؿود .سیـه ٓجبسی ػبصی « اصدواد ػفیذ» نوٓی عشمت صدایی اص ربمٔه و ٓبدی وشد نوٓی
ساثٌه ی نب متابػت ثب فش اگ دیای ایشا اػت وه ثشای دوس وشد افشاد ربمٔه اص وؼت صنذیی اػالمی ایشانی تیالؽ میی
واذ و مـشوٓیت ارتمبٓی و عمولی نذاسد.
تب صاذ د ه لجل دس وـوس نمشیىب ،صدبسصوة بی ػفت و ػختی ثشای اصدواد بی لبنونی و ثیش اػیبع نمیوصه یبی
مؼیغیّت ورود داؿت .امب پغ اص مود تغوالی فش اگی ثه ورود نمذه دس ػبل  1960و ادامیه ن دس د یه یبی ثٔیذ ،دس
ٓشم ػبل بی نه صاذا ًوالنی ،الگوی اصدواد دس این وـوس تغییش وشد و ثه تٔجیش ثشخی اص متخللیب اص عبلیت اصدواد
ػاتی ثه ن صیؼتی یب ثه اكٌالط  cohabitationتغییش ؿىل داد .دس این عبلت صود روا ثذو ایاىه پیونیذ لیبنونی و
سػمی سا دس ربیی ثه حجت ثشػبناذ ،صنذیی خود سا ؿشوّ می وشدنذ .این مود پغ اص صاذ ػیبل ثیه وـیوس بی دیگیش ین
ػشایت وشد و سفته سفته دس ردب ثه ٓاوا یه تغییش رذی موسد ثشسػی لشاس یشفت .ایش صیه نمیوصه یبی عییبی ثخیؾ
اػالز تب عذود صیبدی مبنْ اص وسود این ػجه صنذیی ثه وـوس بی اػالمی اص رمله ایشا ؿذه اػت .امب اخییشا میی ثیایین
تشوؾ بی این خشده فش اگ تغت ٓاوا اصدواد ػفیذ ثه وـوس مب سػیذه اػت .و دس مین میذی ووتیبه ثبٓیج ثوریود
نمذ مـىالی صیبدی ؿذه اػت.

پیشیٌِ تحقیق
ثب توره ثه رذیذ ثود موهوّ اصدواد ػفیذ ،وتبة مؼتملی دس این موسد نوؿته نـذه اػت .امب ممبالتی دس ایشا و
ػبیش وـوس ب دس این موهوّ نوؿته ؿذه اػت وه ثه ثشخی اص ن ب اؿبسه می یشدد.
ممبله «تبحیش صنذیی مـتشن پیؾ اص اصدواد ثش فشوپبؿی اصدواد» نوؿته «وػتو  ،سوث و مىبسا  ،ممبله «اصدواد
دس مغوش مذسنیته» نوؿته «فبًمه عمضه لودی» ،ممبله «صنذیی مـتشن ص و مشد ثذو ٓمذ اصدواد» نوؿته «مغؼن
اساوی»  ،ممبله «نؼخ ؿابػی الگو بی سواثي راؼی پیؾ اص اصدواد» نوؿته «مشین ایخبسی» ،ممبله «ثشسػی ٓوامل مشتجي
ثب یشایؾ دانـزویب ثه سواثي پیؾ اص اصدواد» نوؿته «اوجش صاسّ ؿبه نثبدی و مىبسا » ،ممبله «اصدواد ػفیذ» نوؿته
«امیش ٓلی اعمذی» ،ممبله «پزیشؽ اثٔبد عمولی اصدواد ػفیذ» نوؿته «ص شا میاودی» ،ممبله «پزیشؽ یب سد اصدواد ػفیذ،
خٌبػت» نوؿته «احمش فبًمی» ،ممبله «یضاسؿی ثش سونذ سو ثه سؿذ خبنه بی مزشدی و اصدواد ػفیذ» نوؿته «ػمیه
ثبلشی» ،ممبله « دالیل یشایؾ ثه صنذ یی مزشدی و اصدواد ػفیذ اص نگبه ثشخی اص نمبیاذیب مزلغ» نوؿته «نسصو
فشؿیذ» ،ممبله « مخبنگی و پیذایؾ ؿىل بی رذیذ خبنواده دس تدشا » نوؿته «تمی نصاد اسمىی» ،ممبله «ثشسػی صمیاه
بی ؿىل ییشی پذیذه اصدواد ػفیذ دس ایشا » نوؿته «فبًمه عمضه لودی» ،ممبله «اصدواد ػفیذ» نوؿته «ٓلی اوجش
اثین» ،ممبله «اصدواد ػفیذ دس تدشا » نوؿته «فدین نِشی» ،ممبله «اصدواد ػفیذٓ ،ملی مزشمبنه اػت» نوؿته «نفیؼه
كجبغی» ،ممبله «اصدواد ػفیذ اص نگبه نمبس (دس وـوس بی مختلف)» ،نوؿته «ؿدشیبس ؿىشوی ،ممبله «اصدواد ػفیذ» نوؿته
«عمیذسهب عذادی و مىبسا » ،ممبله «تغلیل راؼیتی سواثي مخبنگی مـتشن دس صنب و مشدا ایشانی (صود بی
تدشانی)» نوؿته «فشیجب ػیذا و مدؼب مدذیه» ،ممبله «اصدواد ػفیذ دس تمبثل ثب ٓشف و ؿشّ» نوؿته «عمیذ عؼن صاده»،
ممبله « مضیؼتی ػیبه» نوؿته «مشین عؼین نثبدی» ،ممبله «اصدواد ػفیذ ،تدی ؿذ صنذیی اص مٔاب» نوؿته «نزمه
الغؼیای» ،ممبله «راؼیت و اصدواد ػفیذ» نوؿته «ٓجبع مغمذی اكل» ،ممبله «اصدواد ػفیذ یب ن ثبؿی ػیبه» نوؿته
«عؼن سهبیی» ،ممبله «ٌٓب و لمبی اصدواد ػفیذ» نوؿته «مشین انلبسی» ،ممبله «اصدواد ػفیذ» نوؿته «ٓلی دیوانی
مذثش و مدذی صنذیؾ» ،پبیب نبمه «ثشسػی اصدواد ػفیذ اص نِش فمه امبمیه و عموق ویفشی ایشا » نوؿته «مشین نمذی دس
ثبًی» و پبیب نبمه «ثشسػی اصدواد ػفیذ دس ایشا « نوؿته «الده مغجوثی» و ممبله «اصدواد ػفیذ دس تشاسوصی اخالق»
نوؿته «دوتش دثبٕ» و ممبله «اصدواد ػفیذ و پیبمذ بی ن دس وـوس» نوؿته «افشوص ٓجذی نیب » و ممبله «اصدواد ػفیذ»
نوؿته «صیات كذالتیب » و پبیب نبمه «ٓلل یؼتشؽ خبنواده ػفیذ دس والنـدش تدشا » نوؿته «پشیؼب پوسفش بدی» و
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پبیب نبمه «ثشسػی اصدواد ػفیذ اص نِش فمه امبمیه و عموق ویفشی ایشا » نوؿته « مب تض» و ممبله «اصدواد ػفیذ و ساثٌه
نبمـشوّ» نوؿته «مؼٔود نرسثبیزبنی» و ممبله «ثشسػی اصدواد ػفیذ دس نِبز عمولی ایشا و غشة» نوؿته «مدذی
لاجشیب » وممبله «ٓوامل تٔیین وااذه ن ثبؿی» نوؿته «فش بد نلشتی» و ممبله «صوایب ونحبس عمولی و رشز ؿابػی
اصدواد ػفیذ و ثشسػی سا ىبس بی ممبله ثب ن » نوؿته «ؿبیب اوجشی».
دس این پظو ؾ دالیل ثٌال اصدواد ػفیذ اص نِش فمه امبمیه وه دس ممبالی و پظو ـدبی اؿبسه ؿذه ومتش ثه
كوسی ٓلمی ثه نندب پشداخته ؿذه اػت موسد ثشسػی و تغلیل لشاس یشفته اػت.

تؼریف ازدٍاج سفیذ
دس این نوّ اصدواد وه دس غشة سایذ اػت و ثه مٔابی « ن ثبؿیی» ( )cohabitationین اػیت ،پیونیذی اػیت ثیه
مذی صمب نبمٔلوز ثین دو فشد ،وه فبلذ مـشوٓیّت ارتمبٓی و عمولی اػت.
دس صثب فشانؼوی ( )marriage blancثه این نوّ اصدواد ،اصدواد لبنونی و ثذو سواثي راؼی اًالق می ؿود .ایین
ساثٌه مغملی ثشای دوس صد لبنو مدبرشی یب مؼبدل دیگش اػت .امب دس فش اگ لغت نوؼفوسد ثیه استجیبى راؼیی ثیذو
اصدواد لبنونی ( ن ثبؿی) یفته می ؿود( .نصاد اسمىی 1391 ،ی ؽ ،ف)30
پغ ،ولتی ص و مشدی ثه دالیل ؿخلی خودؿب صیش یه ػمف و ثذو حجت سػمی و لبنونی و عمولی و مـشوٓیت
دیای و مز جی ،دس وابس ن صنذیی وااذ و ن خبنه یشدنذ ،ثه این نوّ استجبى وه راجه خلوكی و ؿخلی دس غشة داسد،
« اصدواد ػفیذ» می یویاذ( .اساوی 1386 ،ی ؽ ،ف )41
تاریخچِ ازدٍاج سفیذ
نخؼتین اصدواد بی ػفیذ دس غشة ،و ثه خلوف دس فشانؼه و نمشیىب ؿىل یشفتاذ .اصدواد ػفیذ ،مبنایذ ثؼییبسی اص
مؼبدل ارتمبٓی ،مولود تمذ غشة اػت و دسن دسػت ن  ،تادب ثب ثشسػی صمیاه ب و خبػتگبه ؿىل ییشی ن میؼش میی
ؿود .دس غشة اص عذود لش فذ ن و زذ ن ،مب یت اصدواد دػتخوؽ دیشیونی ؿذ .و ثه تذسیذ اصدواد ومتش ثیه ٓایوا
الذامی ممذع ؿابخته ؿذ .و تجذیل ثه یه لشاسداد یشدیذ .این تغول تب عذودی اص اكالط ًلجی دیای نبؿی می ؿیذ ویه
تلوّس تمذّع اصدواد سا انىبس می وشد .اص این دوسه وه ٓذه ای ن سا «مذسنیته دوز» نبمیذه انذ ،اصدواد تجذیل ثه وكلت ثیین
 2نفش – و نه  2خبنواده – ؿذ .و ذف و وبسوشد اكلی ن  ،اسهبی ٓبًفی و راؼی صورین ثود.
دس دوسه بی اولیه پیذایؾ « ن خبنگی» (اصدواد ػفیذ) ،غبلجب افشاد فمیشی وه توانبیی اصدواد نذاؿتاذ ،واسد این یونه
سواثي می ؿذنذ .امب اص د ه  1960ز ثه ثٔذ ،ثه تذسیذ ن خبنگی دس ثین ثیـتش ًجمبی و یشو دبی ارتمیبٓی سواد یبفیت.
ؿیوّ سوص افضو ن خبنگی ،مـشوٓیت لبنونی این سواثي سا دس پی داؿت .ثه ًوسی وه امشوصه دس  11وـیوس اسوپیبیی ،ین
خبنگی یه ساثٌه لبنونی تلمی و اص ن عمبیت می ؿود( .پوس فش بدی 1393 ،ی ؽ ،ف )32
دس نلمب ثه صنذیی مـتشن ثذو اصدواد «ساثٌه ؿجه اصدواد» می یویاذ .دس د ه ی  1950میالدی وه ربمٔه نلمب
صاین صنذیی مـتشوی سا ثه ػختی می پزیشفت ،ثه این نوّ صنذیی مـتشن ثذو اصدواد « ،اصدواد وعـی» می یفتاذ.
دس وـوس فاالنذ ،صنذیی مـتشن ثذو اصدواد سػمی ثب ٓاوا « »common-law Relationshipمٌشط یشدییذه
اػت .وه این صنذیی و مضیؼتی نجبیذ ثب ن ثبؿی اؿتجبه تلمی یشدد .صشا وه دس ن وـوس این مضیؼتی ثشای افیشاد نحیبس
و تٔدذاتی داسد.
ولیؼبی وبتولیه سوز و پشوتؼتب ب ،مخبلف صنذیی ن خبنگی می ثبؿاذ .ؿبیذ ثتیوا ٓلیت یؼیتشؽ ایین ػیجه
صنذیی دس وـوس بی نمشیىبیی و اسوپبیی سا ػخت ییشیدبیی دانؼت وه دین مؼیغیت و یدودیت دس صمیاه ًالق و مؼبدل
لبنونی ن داسد .مخال ثب ًالق نلف اموال ثین صورین تمؼین می ؿود و اربصه ًالق ثه ساعتیی ثیه افیشاد داده نمیی ؿیود.
الجته دس وـوس بی اسوپبیی ،لوانیای سا ثشای این نوّ مضیؼتی دس نِش می ییشنذ تب ثه نوٓی ثه سػمیّت ؿیابخته ؿیود ،تیب
ایش صورین ػبل ب ثب ن صنذیی وشدنذ دس اگبز رذایی ثتواناذ عك و عمولی سا مٌبلجه وااذ ،تب دس ایین كیوسی ساه ثیی
تٔدذی ثؼته می ؿود( .نصاد اسمىی 1391 ،ی ؽ ،ف )49
13

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 4زمستان 7931

ٍضؼیت آهاری ازدٍاج سفیذ
دس نمشیىب لجل اص ػبل  1970میالدی صنذیی ثذو اصدواد ،غیش لبنونی ثود .ولیی امیشوصه ثییؾ اص دو ػیوز صود یبی
نمشیىبدی لجل اص اصدواد سػمی ،مذتی سا ثذو اصدواد ثب یىذیگش صیش یه ػمف می یزساناذ.
دس نمشیىب دس د ه  1970میالی ،نضدیه ثه  400ضاس صود دس لبلت الگو بی ن خبنگی صنذیی میی وشدنیذ .امیب ایین
نمبس دس د ه  1980ثه یه میلیو و پبنلذ ضاس صود سػیذ و دس اواخش د ه  ،1990اص مشص  4میلیو صود یزؿت .دس ػیبل
 2010ثیؾ اص  7میلیو صود دس نمشیىب دس لبلت ن خبنگی ثب ن صنذیی می وشدنذ.
دس عذود  40دسكذ اص صود بی ن خبنه دس نمشیىب ثذو ننىه ثه اصدواد ثشػاذ ،اص ن رذا می ؿیونذ .نیمیی اص ایین
افشاد دس ًول صنذیی صاذین ن خبنه داؿته انذ.
اص اثتذای لش  21اص ش دو وودن نمشیىبدی ،یه نفش اص این نوّ ساثٌه ثه دنیب نمذه اػت .مضاین دس نمشیىب ،نؼیجت
ثه ػبلدبی یزؿته تٔذاد وودوب متولذ ؿذه اص صود بی اصدواد نىشده ،ؿؾ ثشاثش ؿذه اػت .ثٌوسیىیه دس نمشیىیب تمشیجیب
امشوصه  33دسكذ نوصادا ثه مبدسا اصدواد نىشده تٔلك داسنذ.
افشادی وه دس نمشیىب لجل اص اصدواد ،ن خبنگی داؿته انذ 50 ،دسكذ ثیـتش اص افیشادی ویه صایین تزشثیه ای نذاسنیذ،
ًالق داؿته انذ.
الجته دس ثشخی اص ایبلت بی نمشیىب مبناذ فلوسیذا و تگضاع و میـیگب و می ػی ػی پی ،ن خبنگی لبنونی نجود .امب
ثه تذسیذ دس اوخش ایبلت بی نمشیىب ن خبنگی موسد لجول والْ ؿذه و صود بی ن خبنه سا ثه ٓایوا «ؿیشوبی داخلیی»
لجول وشده انذ .دس مبه مبسع  2016میالدی دس ایبلت فلوسیذا ،لوه ممااه سأی ثه لغو مماوٓیّیت ین خیبنگی دولیت كیبدس
وشده انذ.
الجته دس ن خبنگ ی دس نمشیىب ،لشاسداد بی مـتشن صنذیی ثین صورین مأمذ می ؿود ویه دس كیوسی ریذادی ص و
مشد اص ن دیگش ،این توافمبی لبثل ارشا می ثبؿاذ.
دس ػبل  2004اتغبدیه اسوپب ،ن خبنگی سا ثه سػمیّت ؿابخت .دس ثؼیبسی اص وـوس بی اػالمی ،ن خیبنگی ،ثیذو
ارشای ٓمذ نىبط ،رشز می ثبؿذ اص رمله دس وـوس انذونضی ،دس لبنو ویفشی این وـوس 2 ،ػبل صنذا این ٓمل ثیه دنجیبل
داسد.
دس طاپن ،ومتش اص  3دسكذ صنب ثین  25تب  29ػبله ،ن خبنه داسنذ .ن خبنگی دس ؿیدش بی طاپین  68/8دسكیذ و دس
مابًك سوػتبیی 31/2 ،دسكذ می ثبؿذ.
عذود  2/4میلیو فیلیپیای دس ػبل  2004ن خبنه داؿتاذ ،یٔای عذود  19دسكذ اص فیلیپیای ب.
دس فشانؼه عذود  57دسكذ ،دس اػلونی و ثلغبسػتب و ثلظیه عذود  58دسكذ و دس ػودذ و نیشوط عیذود  55دسكیذ و
دس پشتغبل و دانمبسن عذود  52دسكذ و دس فاالنذ ،عذود  21دسكذ اص ص ب و مشد یب ،ین خیبنگی داسنیذ (ًجیك آیالز
سػمی دس ػبل )2014
دس وـوس انگلؼتب  ،نیمی اص وودوب متولذ ؿذه ،نبؿی اص ن خبنگی اػت .الجته ن خبنگی دس وـوس بی ؿمبل اسوپب
و اػىبنذیابوی ،وبمال ثه عبؿیه سانذه ؿذه اػت.
دس وـوس بیی مبناذ صه و لدؼتب و یونب  ،ن خبنگی خیلی ون می ثبؿذ .ثه ًوسیىیه دس ػیبل  2015مییالدی دس
یونب  ،تادب  8/8دسكذ تولذ ب عبكل اص ن خبنگی اػت.
دس وـوس نلمب دس ػبل  2015میالدی 22/5 ،دسكذ وودوب عبكل اص ن خبنگی ثذو اصدواد می ثبؿیذ .ایین نمیبس
دس اػپبنیب ،تمشیجب دو ثشاثش اػت .دس وـوس سوػیه ،ن خبنگی ثؼیبس ون اػت و امیش میزمومی میی ثبؿیذ .دس اػیشادیل ،ین
خبنگی ،عذود  25دسكذ سا تـىیل می د ذ .و دس وـوس اػیتشالیب ،عیذد  22دسكیذ اص صود یب ،و دس نیوصلایذ ،عیذود 24
دسكذ ن خبنه می ثبؿاذ .یٔای ثذو ایاىه اصدواد وشده ثبؿاذ ،ثب ن صیش یه ػمف صنذیی می واایذ( .وػیتو 1383 ،
ؽ ،ف)37
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تفاٍت ازدٍاج سفیذ تا ازدٍاج دائن
 -1اصدواد دادن ثب فؼخ یب ًالق ثه رذادی مازش می ؿود و ش یه تـشیفبی خبف و لیبنونی خیود سا داسد .دس عیبلی
وه اصدواد ػفیذ ،نیاذه نبمٔلوز و مجدمی داسد و مـخق نیؼت تٔدذ دو ًشف نؼجت ثه یىذیگش تب صه صمبنی ادامیه داسد و
صه تومیای ورود داسد وه ًشفین ثه یىذیگش وفبداس ثبؿاذ .و ثذیدی اػت دس این میب ش ًیشف دس یش صمیبنی ویه اساده
واذ می توانذ اص ادامه صنذیی امتابّ واذ.
 -2دس اصدواد دادن ،صورین نؼجت ثه مذیگش تٔدذ ارتمبٓی و ؿخلی داسنذ .دس عبلی وه دس این نوّ ساثٌیه و اصدواد
یش یونه تٔدذی ثین ًشفین ورود نذاسد.
 -3اصدواد دادن مـشوٓیت داسد .دس عبلی وه اصدواد ػفیذ فبلذ مـشوٓیت می ثبؿذ.
 -4ؿشوّ اصدواد دادن ثب خوانذ كیغه نىبط می ثبؿذ امب دس اصدواد ػفیذ صاین امشی ورود نذاسد.
 -5سواثي مبلی ثین صورین مبناذ مدشیه ،نفمه ،ارشی المخل و اسث و  ...دس اصدواد دادن ورود داسنذ وه ییش ویذاز دس
اصدواد ػفیذ ورود نذاسنذ.
تفاٍت ازدٍاج سفیذ تا ازدٍاج هؼاطاتی
دس اصدواد مٔبًبتی ثذو ثیب كیغه ی لفِی و ثذو حجت لبنونی ن صنذیی خود سا نغبص می وااذ .و دس اغلت میواسد
ثه كوسی پادبنی و ثذو اًالّ خبنواده ب و نؿابیب ثه صیش یه ػمف میی سونیذ .و ًجیك دییذیبه موافمیب كیغّت نىیبط
مٔبًبتیٓ ،مذ اصدواد مٔبًبتی ثبیذ ثب فٔلی انزبز ؿود وه ثه ًوس كشیظ ثش للذ ثبًای و اساده ًیشفین داللیت وایذ و یش
فٔلی نمی توانذ مجشص این للذ ثبؿذ .مخال نة میوه خوسد ثب ن ،ثش داؿتن سوػشی اص ػش ص  ،ؿیشیای تٔبسف وشد و ، ...
داللت ثش انٔمبد پیمب اصدواد ن می واذ .دس اصدواد ػفیذ ن ثب ورود ؿوا ذٓ ،ملی دال ثش آالز كشیظ للذ ًشفین وریود
نذاسد و اصدواد پادبنی و ثذو مشاػمبی و تـشیفبی ویضه ٓمذ اصدواد دس ٓشف ربمٔه مب ،والْ می ؿود.
مضاین ،فمدبء دس نىبط مٔبًبتی صاین نِش داسنذ وه ثبیذ مه ؿیشایي اصدواد دایین و مولیت سٓبییت ؿیود .و میه
فمدبء ،موافمب و مخبلفب  ،مٔتمذنذ وه ثب مأمذ ؿذ نىبط ،صوریت ؿشٓی مأمذ می ؿود .و دس اصدواد دادن ،تادیب ًیالق
اػت وه امىب رذایی ًشفین و لٌْ ساثٌه صنبؿویی سا ایزبد می واذ و ًالق ن نیبصماذ الفبٍ اػت و اتمیبز ٓمیذ نىیبط
مولت ن نیبص ثه اتمبز ولت یب ثزل مذّی اص ربنت مشد می ثبؿذ .امب دس اصدواد ػفیذ ًشفین یش آتمبدی ثه ًالق نذاسنیذ
و نندب ثش این ثبوسنذ وه ،دس این صنذیی مـتشن ش یبه یىی اص ًشفین یب ش دو اعؼبع وااذ وه نمی تواناذ ثب یىیذیگش ثیه
این صنذیی ادامه د اذ ،و یب ٓالله ماذ ثه ادامه صنذیی ثب فشد دیگشی ؼتاذ ،می تواناذ نصادانه و ثذو ًی ویشد مشاعیل
لبنونی و ؿشٓی ،ثه صنذیی مـتشن خبتمه د اذ .و عتی ن ب این صنذیی سا نوٓی صنذیی نصمبیـی می داناذ تب ثیـیتش ثیب
سوعیبی و خلمیبی ن نؿاب ؿونذ و شیبه ثه لٌٔیت دس موسد داؿتن یه صنیذیی ثیب نسامیؾ و خوؿیجختی دس وایبس ین
سػیذنذ ،ثب مذیگش اصدواد وااذ .تب مبناذ صود بی روانی وه پغ اص مذی ووتبه وبسؿب ثیه ریذایی میی وـیذ ،ثیه ایین
ػشنوؿت دصبس نـونذ( .ثه پظوه 1380 ،ی ؽ ،ف )73
و ثابثش ارٓب خود افشادی وه ثب اصدواد ػفیذ ن خبنه ؿذه انذ ،ثؼیبسی اص نندب اكال این ن ثبؿی سا صوریّیت للمیذاد
نمی وااذ ،ثلىه مشعله نؿابیی ثیـتش ثشای اصدواد دس نیاذه و یب ن خبنگی ثشای س بیی اص مـیىالی التلیبدی ،سوانیی و ...
می داناذ .ثابثشاین این افشاد نه ثه اصدواد ؿشٓی مٔتمذنذ و نه ؿشایي نىبط مٔبًبتی سا لجول وشده انذ.
دس اصدواد ؿشٓی ،ورود ار پذس الصز و هشوسی اػت .دس عبلی وه دس ثؼیبسی اص این ن ثبؿی یب ،عتیی خیبنواده اص
این موهوّ مٌلْ نجوده و یب ثذو اربصه پذسا این صنذیی ب نغبص می یشدد.
دس اصدواد ػفیذً ،شفین یش یونه تٔدذی سا نؼجت ثه یىذیگش لجول نمی وااذ .ثه ویظه مشدا وه ًجك تٔبلین اػالز
لواز ثوده و وُیفه تأمین نفمه مؼش و فشصنذا خود سا داسنذ ،ثب اصدواد ػفیذ اص تمبز وُبیف خود ؿبنه خبلی می وااذ.
دس اصدواد ػفیذ ثه ًالق ؿشٓی و لبنونی مٔتمذ نیؼتاذ و صنذیی خود سا ثذو توره ثه اعىیبز اػیالمی خبتمیه میی
د اذ و ثه نداة ًالق ؿشٓی پبی ثاذ نیؼتاذ( .ماجْ لجلی ،ف )75
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ثش اػبع مٌبلت مزووس ،اصدواد ػفیذ ثب نىبط مٔبًبتی یش انٌجبلی نذاسد .و ؿشایي اصدواد مبنایذ ًیالق ،ار پیذس و
ٓذّه ،دس ن سٓبیت نمی یشدد .و مدن تش اص مه این مواسد ،ایاىه دس یش ٓمیذی للیذ انؼیبندب اص اسویب هیشوسی تـیىیل
د اذه ی ن اػت .امب دس اصدواد ػفیذً ،شفین للذ صوریّت نذاسنذ.

ػذم ترتّة آثار ًکاح تر ازدٍاج سفیذ ٍ ادلِ تطالى آى
ثاب ثه دالیلی ثش این نوّ ساثٌه نمی توا نحبس اصدواد متشتت نمود:
 -1اگبز ؿه دس تشتت نحبس نىبط ،ممتوبی لبٓذهٓ ،ذز تشتت اػت و نمی توا ثه مبناذ «اوفیوا ثیبلٔمود» ییب «اوفیوا
ثبلٔدذ» تمؼه وشد .صو این ادله داللت ثش وروة وفب ثه ٓمذ سا داسنذ وه نضد ٓشف ٓمالء داسای احش اػت ،نیه ٓمیذی ویه
ٓمالء نحبس كغت سا ثش ن متشتت نمی وااذ یب تشتت نحبس نضد ننب مـىون اػت .پغ این یونه ادله ،ثش كغّت ٓمیذی ویه
ٓشف احش كغّت سا ثش ن متشتت نمی واذ یب تشتت احش كغّت نضد ننب مـىون اػت ،داللت نذاسنذ و ثه ًشیك اولیی داللیت
ثش لضوز وفب ثه صاین ٓمذی نخوا اذ داؿت .این توافك مضیؼتی ثه یونه ای نیؼت وه ٓمیالء احیش نىیبط كیغیظ سا ثیش ن
متشتت وااذ .ثلىه اػبػب ٓمذ ؿمشده نمی ؿود .ش صاذ این ساثٌه متومن التضاز دو ًشف ثه ثشخی اموس اػت ،ولی كیشف
التضاز ًشفیای ،مؼتلضز كذق ٓاوا ٓمذ نمی ثبؿذ.
 -2مغل نضاّ دس ثغج ،تشتت احش اصدواد ثش این یونه صنذیی و ساثٌه مییب ص و میشد فیی عیذ نفؼیه ،یٔایی ثیذو
مالعِه اػالز دو ًشف یب یىی اص نندب اػت.
 -3ثٔذ اص این وه سوؿن ؿذ نمی توا ثشای احجبی كغّت صاین ساثٌه ای ثه ٓمومبتی مبناذ «اوفوا ثبلٔمود» تمؼیه
نمود ،می ثبیؼت ػشإ ٓمومبی یب اًاللبتی سفت وه ثه ؿمول نندب نؼجت ثه موهوّ ثغج اػیتابد ؿیذه ییب ممىین اػیت
اػتابد ؿود و نندب ٓجبستاذ اص:
 -1ػوَهات قاػذُ السام
مؼتفبد اص این ٓمومبی یب ثشخی اص نندب ،كغّت ٓمذی اػت وه دو ًشف ٓمذ ثش پبیه دین ؿب ثیه كیغّت ن آتمیبد
داسنذ .پغ ایش دس موهوّ ثغج ،دو ًشف ٓمذ ،آتمبد ثه كغّت ٓمذ خود داسنذ ،ثبیذ نحبس كغّت ثه التوبی این ٓمومبی ثش
ن ٓمذ متشتت ؿود .این ٓمومبی ٓجبستاذ اص:
الف – «ؿیخ ًوػی» ثب ػاذ خود اص «ٓلی ثن فوبل» و  ، ....اص ػاذی اص «مغمذثن مؼلن» نمل میی وایذ ویه میی
یویذ :اص «امبز ثبلش(ّ)» دس موسد اعىبمی ػوال وشدز ،فشمودنذ« :تزوص ٓلی ا ل ول روی دین مب یؼتغلو » (عیش ٓیبملی،
 1410ی ق ،د  ،26ة  ،4ط « .)4سواػت ثش كبعجب ش دیای ننضه سا وه عالل می ؿمبسنذ» .سوایت داسای ػیاذ كیغیظ
اػت ،ولی ثش كغّت مه ننضه دو ًشف ٓمذ ،كغیظ می داناذ ،داللتی نذاسد .ثلىه فمي داللت داسد ثش این وه نحیبس كیغّت
دس عذود ننضه ثه ن ملتضز ؿذه انذ ،ربسی اػت .نه ایاىه ثش كغّت ٓمذ فی نفؼه داللت واذ ،تب مه نحیبس كیغّت ثیش ن
متشتت ؿود .این سوایت و مبناذ ن  ،وه ثش الضاز كبعجب ادیب و مزا ت مختلف ثش ننضیه ثیه ن ملتیضز ؿیذه انیذ ،داللیت
داسنذ ،عذاوخش یویبی تشتت نحبس كغّت دس مغذوده ای اػت وه ننب خود سا ثه ن ملتضز می داناذ.
ة – «ؿیخ ًوػی» ثب ػاذ خود اص «عؼن ثن مغمذ ثن ػمبٓه» ،اص «ٓجذاله ثن رجله» اص یشو ی اص اكغبة «ٓلیی
(ّ)» وه «ٓجذاله ثن رجله» یمب می واذ وه «ػیلیمب (ثین داود)» دس صمیشه ننیب اػیت و نییض «ٓلیی ثین ٓجذالیه» ،اص
«ػلیمب » ،اص «ٓلی ثن اثی عمضه» ،اص «اثوالغؼن امبز وبُن (ّ)» نمل می وایذ ویه فشمودنیذ« :الضمیو ن ثمیب الضمیوا ثیه
انفؼدن» (عش ٓبملی 1410 ،ی ق ،د  ،26ة  ،4ط« .)5ننب سا ملضز وایذ ثه ننضه ثش خود الصز میی ؿیمبسنذ» .ػیاذ ایین
سوایت مٔتجش نیؼت و داللتؾ ن مضو سوایت ػبثك اػت.
د« -ؿیخ كذوق» ثب ػاذ بی متٔذد اص «امبز سهب (ّ)» نمل می واذ وه فشمود« :من وب ییذین ثیذین لیوز لضمتیه
اعىبمدن» (كذوق 1413 ،ی ق ،د  ،4ف  « .)271ش وغ پبی ثاذ ثه دین مشدمی .اػت ،اعىیبز ننیب ین ثیش اوػیت».
پغٓ ،مومبی لبٓذه الضاز ،داللت ثش كغّت نذاسنذ .ثلىه ثش تشتت نحبس ثه ممذاسی وه خود سا ثه ن ملتضز میی دانایذ ،داللیت
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می واذ .اص این سو ثش پبیه این ٓمومبی نمی توا عىن ثه كغّت این یونه ساثٌه میب ص و مشد ویشد .یش صایذ ثایبی دو
ًشف ثش این ثبؿذ وه این ٓمذ و التضامی ًشفیای اػت .ثابثشاین مشد دیگشی اربصه داسد ثب صنی ویه داسای صایین ساثٌیه ای
ثب مشد دیگش اػت ،اصدواد واذ.

 -2ػوَهات هثیّي «لکل قَم ًکاح»
«ؿیخ ًوػی» ثب ػاذ خود اص «مغمذثن عؼن كفبس» ،اص «مغمذثن عؼین» ،اص «و یت ثن عفق» ،اص «اثوثلییش»،
اص «امبز كبدق (ّ)» نمل می واذ وه فشمودنذ :سػول خذا ندی وشد اص ایاىه ثه وایضا یفته ؿود« :ای دختش ویزا و ویزا».
صیشا ش لومی نىبعی (مـشوّ) ثشای خود داسد( ».عش ٓبملی 1410 ،ی ق ،د  ،21ة  ،83ط )2
سوایت داسای ػاذی كغیظ اػت و ُب ش ن داللت ثش تشتت نحبس كغّت ثش نىبط ش لومی داسد .ولی داللت سوایت تادب
ثش تشتت نحبسی اػت وه ن لوز ثش نىبط خود متشتت می داناذ ،نه نحبسی وه نضد مب ثش نىبط كغیظ متشتت اػیت .پیغ اییش
لومی این یونه ساثٌه میب ص و مشد سا نىبط نـمبسنذ و اص اصدواد ص ثب مشد دیگش ن ممبنٔت نىااذ و ن سا صنب نذاناذ ،این
سوایت و مبناذ ن داللتی ثش عشمت اصدواد مشد مؼلمب ثب صاین صنی نذاسد .یٔای این سوایت تادب ثیش تشتیت نحیبسی ویه دو
ًشف این ساثٌه ثه ن ملتضز ؼتاذ ،داللت داسد.
«ؿیخ ًوػی» سوایت دیگشی ثب مومونی لشیت ثه این سوایت ثب ػاذ خود اص «مغمذ ثن اعمذ ثن یغیی» ،اص «اعمیذ
ثن مغمذ» ،اص  ...اص «اثوثلیش»  ،اص «امبز كبدق (ّ)» نمل می واذ ویه فشمودنیذ« :ویل لیوز یٔشفیو الاىیبط مین الؼیفبط
فاىبعدن ربدض» (عش ٓبملی 1410 ،ی ق ،د  ،21ة  ،83ط « .)3ش لومی وه میب نىبط و صنب فشق می یزاسنذ ،نىبط ایـب
ربیض اػت ».ػاذ این سوایت ،ایش صه كغیظ نیؼت ،ولی مومو ن ثه ردت ورود لشاین تأییذ وااذه دس سواییبی كیغیظ
و غیش كغیظ ،موحك اللذوس اػت .امب این سوایت – ثشخالف سوایبی یزؿته – ثش تشتت مه نحبس كغّت ثش ننضیه نیضد لیومی
نىبط ؿمشده می ؿود ،داللت داسد .پغ ،مضیؼتی میب ص و مشدی ثذو ٓمذ اصدواد نضد لومی نىبط ؿمشده ؿیود ،میه
نحبس نىبط كغیظ ثش ن متشتت می ؿود .وه اص رمله نندبٓ ،ذز رواص اصدواد این ص /ثب مشد دیگشی اػیت ،دس عیبلی ویه ثیب
مشد ا ول مضیؼتی داسد .و این مضیؼتی ثش پبیه التضاز ًشفیای اػتٓ .الوه ثش دالیلی وه روش ؿذ ،ثشای ٓیذز تشتیت نحیبس
نىبط ثش این ساثٌه ،و ثٌال ن تغت ٓاوا « اصدواد ػفیذ» می توا ثه دالیل دیگشی ن اػتابد نمود .اص رمله:

 – 1آیات قرآى
ثشای ثی آتجبسی ساثٌه مشػوز ثه اصدواد ػفیذ می توا ثه ثشخی اص نیبی لشن اػتابد وشد .اص رمله:
تشرمه« :و ایش تلمین یشفتیذ وه مؼش دیگشی ثه ربی مؼش خود انتخبة وایذ و مبل فشاوانی (ثیه ٓایوا مدشییه)
ثه او پشداخته ایذ ،صیضی اص او نگیشیذ ،نیب ثشای ثبص پغ یشفتن مدش صنب  ،متوػل ثیه تدمیت و یایبه نؿیىبس میی ؿیویذو و
صگونه ن سا ثبص پغ می ییشیذ ،دس عبلی وه ؿمب ثب یىذیگش نمیضؽ داؿته اییذ و (اص ایین یزؿیته) نندیب پیمیب مغىمیی
( اگبز اصدواد) اص ؿمب یشفته انذ( ».نؼبء – نیه )21
لجل اص اػالز سػن ثش این ثود وه ایش مشدی للذ اصدواد مزذد سا داؿت ،ثشای فشاس اص پشداخت مدشیه ،مؼیش خیود سا
ثه آمبل مابفی ٓفت متدن می وشد و ثش مؼش خود ػخت می یشفتاذ تب ص مدش خود سا ثجخـذ و ًالق ثگیشد.
ؿأ نضول این نیه دس ثٌال آمبل نبپؼاذ دوسا رب لیت اػت .این الذاز ریب ال خیود وبسؿیىای دس اصدواد ثیود.
(ثبثبدی 1377 ،ی ؽ ،د  ،1ف  .)386دس اصدواد ػفیذ ،ثه ردت فمذا كیغه ٓمذ ،و امىب ثش ن خوسد اصدواد ػیفیذ اص
ػوی مشد یب ص  ،وبسؿىای دس امش اصدواد می توا تلمی وشد و ملذاق این نیه خوا ذ ثود.

11

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 4زمستان 7931

پغ ثه ًشیك اولی ،صنذیی مـتشن ص و مشد تغت ٓاوا ساثٌه یب ش اػن دیگش مبناذ اصدواد ػفیذ ،وه یش ییه اص
ؿشایي كغّت ٓ مذ نىبط دس ن سٓبیت نمی یشدد و عتی للذ اصدواد ن دس ن ورود نذاسد ،اص نِش ؿشّ ممذع اػالز لغو
و ثبًل می ثبؿذ.
الجته نیبی دیگشی سا ن ثشای ثی آتجبسی ساثٌه تغت ٓاوا اصدواد ػفیذ می توا روش وشد ویه غبلیت ن نییبی دس
ثی آتجبسی نىبط مٔبًبتی نوسده می ؿود.

 – 2رٍایات
سوایبی ثبة نىبط ،اغلت دس موسد الفبٍ نىبط وه ثب نندب نىبط مغمك می ؿود ،و هشوسی لفِیی ثیود ایزیبة و لجیول
ؿذه اػت و كغجتی اص ربدی وه للذ اصدواد دس یه صنذیی مـتشن ص و مشد ،ورود نذاسد ،نـیذه اػیت .صیشا ویه نىیبط
نجود این صنذیی مـتشن و ساثٌه رضو ثذیدیبی اػت .و مٔلومین (ّ) مٔتشم ن نـذه انذ.
ریال ثه سوایتی وه دس ثی آتجبسی نىبط مٔبًبتی ن نوسده می ؿود و ن ثه ًشیك اولی ثش ثی آتجبسی و ثبًیل ثیود
اصدواد ػفیذ داللت داسنذ ،اؿبسه می واین .الجته پظو ؾ یشا و فمدبدی وه دس موسد اصدواد ػفیذ مٌلجی نوؿته انذ ،ثیشای
ثبًل ثود ن ثه سوایبی اػتابد نىشده انذ.
امبز كبدق (ّ) فشمودنذ « :مب صمبنی وه موماب ثشای نىبط عالل رمْ می ؿونذ مابدی اص نػیمب نیذا میی د یذ.
خذاونذ متٔبل فالنی سا ثه اصدواد فالنی دس نوسد( ».عش ٓبملی 1410 ،ی ق ،د  ،14ف  ،358ط )5
عذیج كغیغه داللت ثش این داسد وه ورود كیغه دس ٓمذ نىبط امشی اػت الدی و اص ًشف ؿبسّ ممذع وهیْ ؿیذه
اػت.
الجته داللت این سوایت خبلی اص اؿىبل نیؼت ،صو نذای مابدی دس نػمب ب دلیل ثیش لیضوز اریشای كییغه دس سوی
صمین نمی ثبؿذ.
 – 3اجواع ٍ سیرُ هسلواًاى ٍ ارتکاز هتشرّػِ
ساثٌه موػوز ثه اصدواد ػفیذ ،ثه لغبٍ فمذا للذ اصدواد ثین مشد و ص  ،اص اػبع اص نِش ؿشیٔت اػالز ثبًل اػیت.
ولی ایش وؼبنی لبدل ثه كغّت صاین ساثٌه ای اص نِش ؿشّ انوس اػالز ثبؿاذ ،ثبیذ یفته ؿود وه نىبط ؿشٓی ؿشایي كغّت
خود سا ثه كوسی وبمل ثبیذ داسا ثبؿذ و ایش یىی اص ن ؿشایي ورود نذاؿته ثبؿذ ،نىبط كغیظ نخوا ذ ثود .دس موسد ثشخی
ؿشایي عتی ارمبّ ٓلمبء و فمدبء ورود داسد .ثه ٓاوا نمونه نِش ثشخی اص فمدبء ثیب می یشدد:
«مغمك ثغشانی» دس «عذادك الابُشه» تلشیظ نموده انذ ثش ایاىه ٓلمبء ؿیٔه و ػای ارمبّ داسنذ ثیش تولیف نىیبط ثیش
ایزبة و لجول (ثغشانی 1405 ،ی ق ،د  ،23ف )156
«ؿدیذ حبنی» دس «مؼبله» می یویذ :متٔبسف ثین مه ٓمالء ،عتی وؼبنی وه ثیه دیایی اص ادییب مٔتمیذ نیؼیتاذ،
ٓذز اوتفب ثش مٔبًبی اػت .ثلىه آتمبد ثش انـبء لفِی یب عذالل انـبء وتجی داسنذ .صیو لفیَ كیشیظ دس مٔایبی مملیود
اػت( .ؿدیذ حبنی1993 ،ز ،د ،2ف )41
دس وتبة «انواس الفمب ه» نمذه اػتٓ :ذز وفبیت مٔبًبی دس نىبط ،ثب ورود وفبیت ن ثش تغمك ٓمیذ دس ػیبیش ٓمیود،
ارمبٓی ثین فمدبء ؿیٔه و ػای اػت .ارمبّ مؼلمین ،وارت تشین امتییبص نىیبط اص ػیبیش ٓمیود اػیت( .مىیبسز ؿییشاصی،
 . 1425ی ق ،د  ،1ف )156
نیت اهلل مىبسز ؿیشاصی می فشمبیاذ :اوال -دسػت اػت وه ٓمذ نىبط اص نِش لشاسداد مبناذ ػبیش ٓمود اػت ولی ارمیبّ
ٓلمبی اػالز ثش این اػت وه دس نىبط ثبیذ كیغه خوانذه ؿود و سوایبی ن ؿیب ذ ثیش آتجیبس كییغه اػیت .ثلىیه دس مییب
ٓمالی ا ل ٓشف نیض میـه دس ٓمذ نىبط نوٓی لشاسداد لفِی یب وتجی ورود داؿته ثبؿذ و داسد .و این نـب می د ذ ویه
نىبط ،وهٔی مخلوف ثه خود داسد.
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حبنیب – مٔشوف دس میب فمدبء این اػت وه نىبط ثه ٓجبدای ؿجیه تش اػت تب ثه مٔبمالی .ماِوس این اػت وه نىیبط دس
اػالز ،لیود تٔجّذی صیبدی داسد وه ن سا ؿجیه ثه ٓجبدای می واذ وه راجه تولیفی داسد( .مىبسز ؿییشاصی 1382 ،یی ؽ،
د  ،2ف  ،313ز )889
«امبز خمیای (سه)» دس «وتبة الجیْ» مٔتمذ اػت :نىبط مٔبًبتی ،مخبلف استىبص متـشٓه و تؼبلن اكغبة اػت .ثلىه
دس این موسد اختالفی نیؼت( .خمیای 1368 ،ی ؽ ،د  ،1ف )269
«ؿیخ انلبسی» ن دس «وتبة الاىبط» ارمبٓی ثود هشوسی لفِی ثود ٓمیذ نىیبط سا ثییب ویشده انیذ( .انلیبسی،
 1377ی ؽ ،ف )78
«نیت اهلل ؿجیشی صنزبنی» ،مدن تشین و لبثل آتمبدتشین دلیل ثش لفِی ثیود ٓمیذ نىیبط سا ارمیبّ فمدیبء و ػییشه
مؼلمین می دانذ .ایـب می یویاذٓ :مذه دلیل مب تؼلن ثین المؼلمین من االمبمیه و الٔبمه اػت وه مه آتجبس لفیَ
سا مفشوٕ ٓاه یشفته انذ)www.tebyan.next.96/12/20( .
«نیت اهلل كبنٔی» مٔتمذنذٓ :ذز كغُت نىبط مٔبًبتی ،ارمبٓی اػت .ثلىه استىبص و اثایّه ٓمالنیّه نیض ثش ٓیذز كیغّت
اػت .و ن صه دس ثغج بی فمدی اػت مشثوى ثه امىب و ممبز حجوی اػت ،نه ممبز احجیبی و ولیوّ( .كیبنٔی 1379 ،یی
ؽ ،ف  ،171ع )556
«مغمذ ملٌفی ؿلجی» دس وتبة «اعىبز االػشه فی اػالز» می نویؼذ :دلیل ٓمذه دس آتجبس كیغه (ایزبة و لجیول
لفِی) و تولف نىبط ثش ن  ،تؼبلن اكغبة ،ثلىه ارمبّ مزا ت اػالمی اػت( .ؿلجی 1397 ،ی ق ،ف )81
«كبعت سیبم» ن ثش لضوز لفِی ثود ایزبة و لجول دس نىبط ،ادٓبی ارمیبّ نمیوده اػیتً( .جبًجیبدی ،1419 ،د
 ،11ف )10
الجته تمبز ارمبٓبی یفته ؿذه توػي فمدبء دس ثبة ؿشایي ٓمذ نىبط ،اص رمله هشوسی لفِی ثیود ایزیبة و لجیول،
مذسوی نیؼتاذ .صو مذسن لبثل آتمبدی دس این موسد ورود نذاسد و ثیـتش تٔجّذی می ثبؿاذ .و غبلجب ثه آتمیبد سواییبتی
اػت وه نمل ؿذه اػتٓ .ذز لیبز دلیل ٓلی زا الغىن و ٓذز عزیّه مخل زه االرمبٓیبی( .مىیبسز ؿییشاصی 1382 ،یی
ؽ ،د  ،1ف )123
مضاین ،ػیشه لٌٔی اص متـشٓه و ادمه اًدبس (ّ) و نیض استىبص مؼلمبنب ثش اوتفب ثه لول ،دس انـبی ٓمذ نىبط اػیت.
صه سػذ ثه ایاىه دس اصدواد ػفیذ اكال للذ اصدواد نذاؿته ثبؿاذ ولی نحبس اصدواد سا اص صنیذیی مـیتشن دنجیبل واایذ .ثیه
مین دلیل ،ثذا ت این مؼئله و ارمبّ ثش ن نضد ٓلمبء و مؼلمبنب ثه انذاصه ای اػت وه ایش ؿجده ای دس این ثبسه نجبؿذ،
اعتیبری ثه اػتذالل نذاسد.

 – 4اصَل استصحاب ٍ احتیاط
الف « -اكل اػتلغبة»؛ «نشالی» دس وتبة «الموػوٓه الفمدیه» می نویؼذ :دس نىبط ،كیغه الصز اػت .صیشا اكیل ن
اػت وه ثذو كیغه نحبس صوریّت متشتت نمی ؿود .یٔای ولتی دس تشتت نحبس صوریت پیغ اص ایزیبة و لجیول غییش لفِیی
تشدیذ ؿود ،ممتوبی اكل اػتلغبةٓ ،ذز تشتت احش صوریت ثش ن اػت( .نشالی 1415 ،ی ق ،د  ،16ف )84
فلزا التوبی اػتلغبة دس موسد ساثٌه موػوز ثه اصدواد ػفیذ ،صمبنی وه للذ اصدواری ن دس ثین نجبؿذ ،صیه سػیذ
ثه ایاىه روش كیغه ایزبة و لجول ثه كوسی لفِی ثیب نگشدد ،ثش ثٌال اػت ثه واػٌه اػتلغبة ٓذمی یب اكل ٓذز.
ة « -اكل اعتیبى»؛ ا میت مؼئله اصدواد ایزبة می نمبیذ وه ٓمذ نىبط ثه یونه ای ربسی ؿود وه دس دسػیتی ن
اًمیاب عبكل ؿود .كبعت «وػبدل الـیٔه» ثب ثی سا ثه «وروة اعتیبى دس نىبط» اختلبف داده اػت .الجتیه ثیه لییبع
اولویت دس ثبة سٓبیت اعتیبى دس امش نىبط ،ثٌال و ٓذز تشتت نحبس نىبط ثش ساثٌه موػوز ثه اصدواد ػفیذ ،امشی ثذیدی می
ثبؿذ.
 -5قاػذُ هالزهِ
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ثب توره ثه نمؾ و ربیگبه ٓمل دس نموص بی دیای وه اص ٓمل ثه عزت پادب یبد ؿذه اػت ،دس میواسدی ویه
ؿشّ ثشن ندی نذاؿته ثبؿذ .ایش ٓمل ػلین ثه تبییذ یه مؼبله پشداخته ،ؿشّ ثش ن مدیش تبیییذ میی صنیذ(;
لبٓذه فمدی مالصمه) ثابثشاین ساثٌه موػوز ثه اصدواد ػفیذ ثب توره ثه تجٔیبی ثؼییبس ػیوء ن مخلوكیب دس
روامْ اػالمی ،موسد لجول ٓمل ػلین نمی ثبؿذ.
 -6ػذم پایثٌذی تِ آثار زًذگی هشترک ازدٍاج

ثش فشم لجولی این ساثٌه تغت ٓاوا اصدواد ،صورین اصدواد ػفیذ پبیجاذ ثه یش یه اص نحبس صنذیی مـتشن
مبناذ لضوز پشداخت نفمه ،سیبػت صود ثش خبنواده ،ثغج اسث ،ثغج رذایی وًیالق ولیضوز ٓیذه نگیه داؿیتن
اگبز مفبسلت و دیگش نحبس تجٔبی اصدواد سػمی ،نمی ثبؿاذ.
ًظر فقْای هؼاصر در هَرد ازدٍاج سفیذ
دس تبسیخ  1397/1/4اص مشارْ ثضسیواس تملیذ واونی عوشای (امبز خبماه ای ،نیت اهلل ػیؼتبنی ،نیت اهلل نوس مذانی،
نیت اهلل مىبسز ؿیشاصی ،نیت اهلل ػجغبنی ،نیت اهلل ؿب شودی ،نیت اهلل كیبنٔی ،نییت اهلل ثییبی صنزیبنی ،نییت اهلل كیبفی
یلپبیگبنی ،نیت اهلل ػیذٓلی فبًمی ،نیت اهلل رابتی ،نیت اهلل ؿجیشی صنزبنی) اص ًشیك ػبیت عىن ؿیشٓی اصدواد ػیفیذ
سا دس لبلت اػتفتبء پشػیذز ،وه ثذو اػتخابء مشارْ ِٓبز ،عىن ثه عشمت صاین ساثٌه ای دادنذ .و دلیل عشمیت سا ٓیذز
سٓبیت ؿشایي ؿشٓی اصدواد و مدمتش اص مه ،للذ اصدواد نذاؿتن ،آالز نمودنذ.
ًظر هَافقاى ازدٍاج سفیذ
خالف ؿشّ ثود ساثٌه موػوز ثه اصدواد ػفیذ مؼلن ثذیدی اػت .امب موافمب ساثٌه فوق مضایبیی سا ثیشای ایین نیوّ
ساثٌه روش می وااذ.
-1فبكله ثین سػیذ ثه ثلوٕ راؼی و تـىیل خبنواده صوریای ،ش سوص ثیـتش می ؿود .ایش ػن سػیذ ثه ثلیوٕ راؼیی
وػن اصدواد سا  15ػبل ثذانین ،اصداود ػفیذ می توانذ یىی اص ساه بی ربیگضیای و پش وشد این فبكله صمبنی ثبؿیذ (.پیوس
فش بدی 1393 ،ه ؽ ،ف)69
جَاب  :این وبس ؿبیذ ثه ًوس ممٌٔی ساه یـب ثبؿذ ،امب دس ثلاذ مذی احشای مافی صیبدی ثب خـىبنذ سیـیه خیبنواده ویه
ماـب احشای ارتمبٓی والتلبدی دس یه ربمٔه ثه عؼبة می نیذ ،ثه دنجبل خوا ذ داؿت .فمه ؿیٔه ثیشای دفیْ و نیه سفیْ
این مـىل تبویذ ثش ثه ػضایی ثش اصدواد ثه مولْ و دس ػاین روانی و نـیبى داسد .وشا یت اػیالز اص تزیشد و س جبنییت دس
ثؼیبسی اص ػخاب مٔلومین نمذه اػت .نحبسی مبناذ ثضسیذاؿت ػات پیبمجش ،لیشا ییشفتن دس والییت و عمبییت خیذا ،ثیه
خـن نوسد ؿیٌب  ،وبمل ؿذ ایمب  ،صیبد ؿذ سوصی ،و مبناذ ایادب اص ثشوبی اصدواد دس والز مٔلیومین ؿیمشده ؿیذه
اػت.
-2روا امشوصی ،ا ذاف دیگشی غیش اص اصدواد و تـىیل خبنواده ،دس صنذیی خود داسد .و اعتمبل می د یذ ویه مؼیوولیت
بی پغ اص اصدواد ،میب او و سویب بیؾ فبكله ثیبنذاسد .ثه مین دلیل اصدواد ػفیذ می توانذ ساه وبسی ثشای رلیوییشی اص
این مـىل ثبؿذ (.ماجْ لجلی ،ف)70
جَاب :ثشًشف وشد این مـىل متوره مؼئولین و عىومت می ثبؿذ وه ثه تفؼییش نگیشؽ ولیی دس ربمٔیه نؼیجت ثیه
مؼبله اصدواد و نسمب بی متابلن ثب ن دس كذد سفْ صاین مٔوالتی ثبؿاذ .ایش تب ل ثه ٓاوا اسصؽ ،تزشدد هذ اسصؽ
تلمی ؿود ،این ؿیوه نگشؽ ومه صیبدی ثه تغییش نگشؽ افشاد خوا ذ نمود .تغییش نسمب یشایی نییبص ثیه تغیییش سفتیبس داسد
تغییش سفتبس ثذو صیش ػبختدبی فىشی مغىن ،دوامی نخوا ذ داؿت .این مدن ثش ٓدذه متلذیب اموس فش اگیی میی ثبؿیذ
وه دس این ساػتب ثبیذ ثشنبمه سیضی رذی داؿته ثبؿاذ .الجته دس این ثین مؼبدل و مـىالی التلبدی ن تبحیش ثؼیبس صییبدی
داسنذ وه این مدن ن ثش ٓدذه مؼئولین وـوس می ثبؿذ.
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-3اصدواد یه ندبد مدن ربمٔه اػت و نجبیذ ثذو ؿابخت مىفی الذاز ثه ن نمود .پغ لجل اص اصدوادً ،یشفین دس ساثٌیه
غیش سػمی ثب ن ثبؿاذ تب ثتواناذ ثه ؿابخت وبفی اص ن ثشػاذ و پغ اص ن سػمب اصدواد وااذ (.ماجْ لجلی ،ف )71
جَاب :صنذیی ثذو

یش تٔدذی نؼجت ثه ًشف ممبثل ،نحبس ػوء صیبدی خوا ذ داؿیت و ؿیابخت صوریین اص میذیگش سا

ؿشّ اػالز ثب ثغج نبمضدی و اعىبز ن رواثگو می ثبؿذ.
 -4ثب توره ثه نمبس نؼجتب ثبالی ًالق و یىی اص اكلی تشین ٓوامل ن وه مؼیبدل راؼیی اػیت ،اصدواد ػیفیذ میی توانیذ
سا ىبسی ثش این ٓوامل ثبؿذ تب صورین اص این نِش ثه مـىل خبكی ثشخوسد نىااذ.
 -5اصدواد ػفیذ سا ىبسی اػت ثشای دو روا تب ثذو دخبلت خبنواده و اًزافیب سوی ساثٌه خود متمشوض ؿونذ و نیب بنیه
ؿشیه صنذیی خود سا انتخبة نمبیاذ.

حکن قاًًَی
دس رمدوسی اػالمی ایشا  ،فمي اصدواد بیی ثه سػمیّت ؿابخته می ؿونذ وه دس دفبتش اصدواد حجیت ؿیونذ .دس ایین
نوّ اصدواد ب تىبلیف دو ًشف مـخق اػت و ش اتفبلی وه پغ اص اصدواد ثیفتذ ،لبنو مؼیئولیت دو ًیشف سا مـیخق
وشده اػت .و دس كوسی ثشوص اختالف یب مواسد رشز ثب مشارٔه ثه لبنو می توا مؼئله سا پیگیشی و عل وشد .دس اییشا ثیه
تجٔیت اص اػالز ،اصدواد ػفیذ ثه سػمیّت ؿابخته نـذه اػت و رشز مغؼوة می ؿودً .جیٔتیب ولتیی لیبنو  ،اكیل ایین
اصدواد سا رشز می دانذ ،یش یبه مؼئولیت پیگیشی تجٔبی ن سا ثش ٓدذه نمی ییشد و ثب تجٔبی ن نیض مبناذ رشز ثشخوسد
می واذ.
مضاین دس این نوّ مضیؼتی ،صو توافك ص و مشد ثش خالف نِن ٓمومی و اخالق عؼاه ربمٔیه اػیتٓ ،ملـیب
ثبًل اػتٓ .الوه ثش ایاىه دس ؿشّ و لوانین ربسی ایشا (مبده  1062لبنو مذنی) ربسی وشد ٓمذ ،ن ن ثه صثب ٓشثی
ؿشى كغّت اصدواد ؿمشده ؿذه اػت.
ىزا ثشخالف وـوس بی غشثی وه این نوّ مضیؼتی ثه ٓشف تجذیل ؿذه اػت و ٓابكش ٓشف سا ن ؿبمل می یشدد.
امب دس وـوس ایشا  ،یضگبه این پذیذهٓ ،شف نخوا ذ ؿذ .صو :
الف – یىی اص ٓابكش و اسوب ٓشف ،پزیشؽ توػي اوخش مشدز ن ربمٔه اػت .وه این امش یش ییبه دس اییشا مغمیك
نخوا ذ ؿذ.
ة – اص دیگش اسوب ٓشفٓ ،ذز تمبثل ثب لبنو و ؿشّ اػت .دس عبلی وه دس ؿشّ اػالز و لوانین ایشا  ،این مضیؼیتی
یابه و رشز مغؼوة می یشدد.
ًتیجِ گیری
پذیذه « ن ثبؿی» یب « اصدواد ػفیذ» وه دس غشة ثه ربی اصدواد سػمی سایذ ؿذه اػیت و یىیی اص ٓوامیل انغٌیبى
اخاللی غشة ثه ؿ مبس می سود ،دس عمیمت صنذیی ص و مشد دس وابس یىذیگش ،ثذو تمیّذای ؿشٓی ،اخاللی و عتی لیبنونی
اػت .و دلیل این امش فشاس اص تـىیل خبنواده و مؼئولیتدبی صنذیی مـتشن اػیت و ؿیدوتشانی هیبثٌه مایذ میی ثبؿیذ .و
صمبنی وه اص ن خؼته ؿذنذ ،ثه این ساثٌه خبتمه می د اذ .این نوّ ساثٌه ش صاذ دس دنیب ،مخلوكیب دس اسوپیب و نمشیىیب،
پذیذه ی رذیذی نیؼت ،امب دس ایشا مؼئله ای رذیذ و ؿون فش اگی اػت .ثب ورود ثبًل و عشاز ثود این نوّ ساثٌه اص
نِش ؿشٓی ،متأػفبنه اخیشا دس وال ؿدش ب ،ثه ویظه ؿمبل تدشا سواد یبفته اػت و ثب انىیبس ن نمیی تیوا اص ایین پذییذه
ؿوز و خٌشنبن س بیی یبفت و متولیب ربمٔه ثبیذ ثب ساه وبس بی مابػت ،ثه ویظه فش اگی رلوی یؼتشؽ این نیوّ ساثٌیه
مؼموز سا ثگیشنذ.
تمبز فمدبء مخلوكب مشارْ ِٓبز تملیذ واونی صاین ساثٌه ای سا اصدواد مغؼوة نمی وااذ و داؿتن صایین ساثٌیه
ای سا رشز ؿشٓی تلمی می نمبیاذ و مٔتمذنذ وه یش یه اص ؿشایي و اسوب نىبط ؿشٓی دس این نوّ سٓبیت نمیی ییشدد .و
اصدواد ػفیذ سا مٔبدل نىبط مٔبًبتی ن تلمی نمی وااذٓ« .شف» ثه ٓاوا یىی اص سا دب و اثضاس بی ؿابخت اعىیبز میوسد
توره ؿشّ ثوده و ثه ن اػتابد ؿذه اػت .امب دس موسد اصدواد ،ممىن اػت ٓشف دس صمب ب و مىب بی متفیبوی ،افٔیبلی
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سا مخلوف ٓمذ نىبط لشاس د ذ ،امب این امش ثه مٔابی تغییش مب یت نىبط نیؼت .دػتبوسد مدن ایین پیظو ؾ ،ادلیه ثٌیال
اصدواد ػفیذ و اص ن رمله ارمبّ و اتفبق نِش فمدبء و ٓلمبء و مشارْ تملیذ ٓلش عبهش ( ثب توره ثه اػتفتب اص مشارْ تملیذ
ؿیٔه دس ػبل  ) 1398اػت و ثه نوٓی ارمبّ ثش ثٌال و عشمت ؿشٓی این نوّ ساثٌه ورود داسد.
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