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 هَاًغ ًکاح

تَدًذ اص  ضواسُ لثل لسوتی اص هَاًغ ًکاح سا تیاى ًوَدین ایي هَاًغ ػثاست    د ٍ   دس : 

 .فشاتت

 .ضَّش داضتي

 .ػذُ صى

 .ٍ ایٌک تمیِ هَاًغ ًکاح سا هَسد تشسسی لشاس هیذّین

 

 هغلمِ تَدى تِ سِ عالق ٍ ًِ عالق-4

صٍجِ یکٌفش هتَالی   صًیکِ سِ هشتثِ»لاًَى هذًی ایشاى چٌیي همشس هیذاسد 1057هادُ 

تَدُ ٍ هغلمِ ضذُ تش آى هشد حشام هیطَد هگش آًکِ تؼمذ دائن تضٍجیت هشد دیگشی 

یا فسخ یا فَت فشاق حاغل ضذُ   دسآهذُ ٍ پس اص ٍلَع ًضدیکی تا اٍ تَاسغِ عالق

 .«تاضذ

است اص   تیٌی ضذُ کِ ضاسع خَاستِ ایي هٌغ تشای ایي هٌظَس دس ضشع همذس پیص

ت ٍ یا اص سٍی ػػثاًیت ٍ َّای ًفس صى خَد سا عالق هیذٌّذ الذام هشداًیکِ تیجْ

هجذد هوکي است تَجَد   جلَگیشی کٌذ ٍ تا دس ًظش گشفتي هَاًؼی کِ تشای اصدٍاج

 .آیذ دس اتخار ایٌگًَِ تػویوات جاًة حضم ٍ احتیاط سا سػایت ًوایٌذ



 

 

تطکیل ضذُ   تِ ایي ًتیجِ هیشسین کِ هادُ هضتَس اص دٍ لسوت 1057اص تشسسی هادُ 

 .است

1- ضذُ است  حشهت ًکاح تا صًیکِ سِ هشتثِ هتَالی صٍجِ یکٌفش تَدُ ٍ هغلمِ . 

جَاص ًکاح هجذد تا هغلمِ هضتَس دس غَستیکِ تؼمذ دائن تضٍجیت هشد دیگشی -2

سا ػمیذُ   دسآهذُ است.دس هَسد لسوت اٍل ایي هثحث ػمایذ هختلف است.تشخی

سِ هشتثِ عالق تذّذ تذٍى ایجاد ًکاح دس تیي آًْا تشایٌست کِ اگش هشد صٍجِ خَد سا 

یؼٌی دس حمیمت دس یک جلسِ سِ تاس صٍجِ خَد سا عالق تذّذ آى صى تش اٍ حشام 

ّا هؼتمذًذ کِ هشد تایذ صٍجِ دائوِ خَد سا عالق دّذ ؟؟؟ سپس تا  هیطَد ٍلی تؼضی

ذ ٍ هشتثِ سَم عالق اٍ اصدٍاج کٌذ ٍ هجذدا عالق دّذ ٍ هشتثِ سَم ًیض تا اٍ ًکاح ًوای

دادُ ضَد ٍ دس غَست اخیش آًضى تش اٍ حشام هیطَد تْش حال هٌظَس اص کلوِ هتَالی 

تیي سِ دٍساى صٍجیت صى هغلمِ توشد   لیذ گشدیذُ است ایٌست کِ 1057کِ دس هادُ 

  دیگشی ضَّش ًکشدُ تاضذ ٍلی ًکاح

 

ًضدیکی   ّش کٌذ اگش چِدس غَستیکِ صى هغلمِ هضتَس دس تیي سِ عالق توشد دیگشی ضَ

ّن ٍالغ ًطَد پس اص ایٌکِ ًکاح اخیش هٌحل گشدیذ آى صى تش ضَّش ساتمص حشام 

 .ًویگشدد

الثتِ حشهت ًکاح ساجغ است تِ ًکاح دائوِ ٍ چٌاًچِ ًکاح هٌمغغ تاضذ ػلی االغَل 

ایي حشهت ٍالغ ًویطَد اگش چِ چٌذیي تاس تضٍجیت هشدی دسآیذ ٍ تَسیلِ اًمضاء یا 

تزل هذت هفاسلت حاغل ضَد تش آى هشد حشام ًویطَد تٌاتشایي ضخػی کِ صى خَد سا 

سجَع کٌذ ٍ سپس عالق دّذ ٍ دس   سجؼیِ عثك ضشایظ همشسُ عالق دّذ ٍ دس ػذُ

ػذُ سجَع ًوایذ ٍ تاص دس هشتثِ سَم اٍ سا عالق دّذ آى صى تش اٍ حشام هیطَد اگش 

چِ عالق ٍ سجَع دس یک جلسِ تاضذ ّوچٌیي است دس غَستیکِ یکی یا چٌذ اص آى سِ 

ایٌکِ عالق ٍ سجَع دس یک جلسِ تاضذ هشدی صى خَد سا کِ تا اٍ ًضدیکی ًکشدُ ٍ یا 



 

 

صى یائسِ تَدُ تاضذ عالق دّذ ٍ سپس اٍ سا تٌکاح هجذد خَد دسآٍسد ٍ تاص عالق 

تا اٍ ًکاح ًوایذ ٍ چٌاًچِ تشای تاس سَم اٍ سا عالق گَیذ آى صى تش   دّذ ٍ هشتثِ سَم

اٍ حشام هیطَد السام عاللی کِ فَلا تِ آى اضاسُ ضذ ٍ هَجة اًحالل صٍجیت گشدیذ 

اح هیگشدیذ عاللی است کِ دس اثش توایل هشد یا اجثاس ٍ دس سَم هَجة حشهت ًک

حاکن ٍالغ ضَد ٍلی دس هَاسد فسخ ًکاح ایي حشهت ایجاد ًویطَد حال اگش هشدی سِ 

همذس ایي سِ عالق   تاس صى خَد سا عالق گَیذ آى صى تش اٍ حشام هیطَد ٍلی ضاسع

است کوا ایٌکِ سا هَجة حشهت اتذی ًطٌاختِ ٍ ساّی تشای ٍغل هجذد تاص گزاسدُ 

تؼمذ دائن تضٍجیت هشد دیگشی دسآهذُ   هیگَیذ)هگش آًکِ 1057دس لسوت اخیش هادُ 

عالق یا فسخ یا فَت فشاق حاغل ضذُ تاضذ  ٍ پس اص ٍلَع ًضدیکی تا اٍ تَاسغِ .) 

ریال رکش   تا ایي تشتیة تشای ایٌکِ ًکاح هجذد تشلشاس ضَد ضشایغی الصم است کِ

 .هیطَد

هیطَد ٍلی   شدی سِ تاس صى خَد سا عالق دّذ آى صى تش آى هشد حشامپس اص ایٌکِ ه

 تشای سفغ ایي حشهت تایذ صى هضتَس تاصدٍاج هشد دیگشی دسآیذ

 

هیطَد تایذ   کِ ایي هشد هحلل ًاهیذُ هیطَد ٍ ًکاحی کِ تیي ایي صى ٍ هشد هحلل ٍالغ

حشهت صائل ًویطَد ًکاح دائن تاضذ ٍ اگش تا ًکاح هٌمغغ تؼمذ هشد دیگشی دسآیذ 

هحلل تایذ تالغ ضشػی تاضذ ٍ ًکاح تا غغیش یا غیش هویض هؤثش ًخَاّذ تَد ٍ ّوچٌیي 

هحلل تایذ تا صى ًضدیکی ًوایذ ٍ تاالخشُ دس غَست توایل اٍ سا هغلمِ ًوایذ تا اهکاى 

ضَد  اصدٍاج هجذد تا ضَّش اٍلی حاغل . 

جْت اغلة دس   هتٌاع ًوایذ تْویيتذیْی است اهکاى داسد کِ هحلل اص عالق دادى صى ا

هیٌوایٌذ  تیٌی ایٌگًَِ هَاسد ضشٍعی ضوي ػمذ ًکاح تا هحلل پیص . 

تشای آًکِ صى تتَاًذ تٌکاح هجذد تا ضَّش اٍل خَد دسآیذ تایذ دس لیذ صٍجیت غیش 

ًثاضذ ٍ تایذ ػمذ اصدٍاج تا هحلل تیکی اص عشق اص لثیل عالق. فسخ.یا فَت صائل ضذُ 



 

 

هجذد ًخَاّذ تَد ٍلی عثك   ضذُ تاضذ کِ دس ایٌػَست هاًغ ًکاح ٍ فشاق حاغل

ضذُ تاضذ تا ایٌکِ صى تتَاًذ تٌکاح   لاػذُ کلی تایذ ػذُ صى تطشحی کِ گزضت هٌمضی

 .هجذد ضَّش اٍل دسآیذ

سَسُ تمشُ چٌیي هیفشهایذ 23آیِ  ( 

ػلیْوا اى تٌکح صٍجا غیشُ فاى علمْا فال جٌاح   فاى علمْا فال تحل لِ هي تؼذ حتی

 یتشاجؼا

».  

هغلمِ ًوایذ آى   ٍ اها اگش هشدی صى خَد سا تطشح هزکَس دس فَق سِ تاس تِ سِ عالق

صى تش اٍ حشام هؤتذ هیطَد.دس تطشیح ایي هَسد تایذ رکش ًوَد کِ اگش هشدی سِ تاس 

هشد دیگشی دسآیذ ٍ پس اص   صى خَد سا عالق گَیذ ٍ سپس آى صى تؼمذ اصدٍاج

ذدا اٍ سا تضٍیج ًوایذ ٍ تاص سِ تاس عالق دّذ ٍ تاص تؼمذ اصدٍاج هشد حػَل فشاق هج

دیگشی دسآیذ ٍ هشد اخیش اٍ سا عالق گَیذ ٍ تاص تاصدٍاج ضَّش اٍلی دسآیذ ٍ ایي تاس 

صى تش آى هشد حشم هؤتذ هیطَد.ایي حکن کاهال   ًیض هشد سِ تاس صى سا عالق دّذ آى

کِ تا ایي حذ ًاپایذاس تاضذ تْتش است تشای  هَافك هػلحت تٌظش هیشسذ صیشا اصدٍاجی

ضَد تا اص ًتایج سَء آى جلَگیشی ضَد  ّویطِ گسیختِ . 

 

تای آى ػذی   تػشیح گشدیذُ کِ)صى ّش ضخػی کِ تِ ًِ عالق کِ ضص 1057دس هادُ 

ضٌاختي عالق ػذی تایذ   است هغلمِ ضذُ تاضذ تش آى ضخع حشام هَتذ هیطَد(تشای

کِ عثك همشسات هشتَعِ ٍالغ ضذُ   ػذی ّواى عالق سجؼی استتَضیح داد کِ عالق 

ٍ سپس ضَّش دس ػذُ سجؼیِ سجَع کٌذ ٍ تا صى هضتَس ًضدیکی کٌذ ٍ تٌاتشایي تا تَجِ 

توادُ تاال کِ ضشط حشام هَتذ ضذى صى سا ًِ عالق لشاس دادُ کِ ضص تای آى ػذی 

ًضدیکی ًوَدُ عالق سجؼی ًوَد کِ هشدی صى خَد سا کِ تا اٍ   تاضذ تایذ چٌیي فشؼ

  دّذ ٍ دس ػذُ سجؼیِ سجَع کشدُ ٍ تا اٍ ًضدیکی ًوایذ ٍ دس هشتثِ دٍم عثك همشسات



 

 

صٍجِ خَد سا عالق سجؼی دّذ ٍ دس ػذُ سجؼیِ سجَع ًوَدُ ٍ سپس تا اٍ ًضدیکی 

صى تش ضَّش هضتَس  1057کٌذ ٍ دس هشتثِ سَم اٍ سا عالق دّذ تش عثك دستَس هادُ 

تَد ٍ تشای سفغ حشهت تایذ تطشحی کِ لثال گزضت تاصدٍاج هشد دیگشی حشام خَاّذ 

تؼمذ اصدٍاج ضَّش اٍل دسآیذ ٍ ایي   دسآیذ ٍ پس اص ایٌکِ هشد دٍم اٍ سا عالق گفت

ایجاد گشدد  اهش سِ تاس تکشاس ضَد تا حشهت اتذی . 

تا ٍجَد  است کِ  تا ایي تشتیة هغلمِ تَدى تِ سِ عالق ٍ ًِ عالق یکی اص هَاًغ ًکاح

  .ایي هَاًغ ًکاح غحیح ٍالغ ًویطَد

 .کفش-5

تذیي ضشح   لاًَى هذًی ایشاى 1057یکی دیگش اص هَاًغ ًکاح کفش است کِ دس هادُ 

تػشیح ضذُ است)تکاح هسلوِ تا غیش هسلن جایض ًیست(اص هفَْم هخالف ایي هادُ 

هٌؼی ًذاسد ٍلی فمْا هیتَاى چٌیي استٌثاط ًوَد کِ ًکاح هشد هسلن تا صى غیش هسلوِ 

اًذ صى کتاتیِ ٍ غیش کتاتیِ تمسین ًوَدُ  اًذ ٍ آًشا تِ دس ایي هَسد لائل تِ تفکیک ضذُ . 

تشای آى پیغوثش   صى کتاتیِ صى غیش هسلواًی است کِ پیشٍ یکی اص ادیاًی است کِ اسالم

ّن  هسیحی کِ دس ایٌوَسد  ٍ کتاب آسواًی ضٌاختِ است ٍ ػثاستٌذ اص صسدضتی،کلیوی

تا غیش هسلن کتاتیِ دس ًکاح هٌمغغ   الَال هختلف است تؼضی هؼتمذًذ کِ ًکاح هسلن

  جائض ٍ دس ًکاح دائن هوٌَع است تشخی

 

ای  ػذُ  اًذ ٍ تاالخشُ تغَس کلی ّش ًَع ًکاح سا تا صى غیش هسلوِ کتاتیِ هوٌَع ًوَدُ

اًذ کِ لَل اخیش الَی تٌظش هیشسذ حکن تجَاص ایي اصدٍاج دادُ . 

کتاب آسواًی   تاضذ کِ داسای صى غیش کتاتیِ صًی است کِ پیشٍ یکی اص پیغوثشاًی ًوی

است خَاُ داسای هزّة تاضذ یا اغال هؼتمذ توزّة ًثاضذ کِ دس هَسد ایٌگًَِ صًاى تٌا 

صًی تکلی هوٌَع است  تا جواع ػلوای اسالم اصدٍاج هشد هسلن تا چٌیي . 



 

 

 .لؼاى-6

د صى خَد سا تضًا ًسثت تذّذ ٍ دس لشآى هجیذ تذیي ضشح لؼاى ػثاستست اص ایٌکِ هش

 .تػشیح ضذُ است

( 

استغ ضْادات   ٍ الزیي یشهَى اصٍاجْن ٍ لن یکي لْن ضْذاء االًفسْن فطْادُ احذّن

الکارتیي  تالِ اًِ لوي الػادلیي ٍ الخاهسِ اى لؼٌِ الِ ػلیِ اى کاى هي  

). 

حاغل   تَضیح هیذّذ)تفشیمی کِ تالؼاىچٌیي  3057ٍ لاًَى هذًی ایشاى دس هادُ 

 .هیطَد هَجة حشهت اتذی است

 .لؼاى دس دٍ هَسد ًسثت دادى پیص آیذ

لؼاى دس هَسد ًسثت دادى صى تضًا-الف : 

ٍ آى دس هَسدی است کِ ضَّش هذػی ضَد کِ صى خَد سا دس حال صًا تا هشد اجٌثی 

 :دیذُ است

لؼاى دس هَسد ًفی ٍلذ-ب : 

ًوَدُ ٍ ٍالدت   ٍلذ دس غَستی هوکي است کِ ضَّش تا صى ًضدیکیلؼاى دس هَسد ًفی 

الماػذُ عفل   هاُ تاضذ ٍ ػلی 57عفل اص تاسیخ ًضدیکی تیص اص ضص هاُ ٍ کوتش اص 

تِ اٍ ًویثاضذ  هلحك تپذس تاضذ ٍلی پذس هذػی ضَد کِ عفل هشتَط ٍ هتؼلك . 

سَگٌذ یاد کٌذ ٍ   ضشعتشای اجشای لؼاى ضشایغی همشس است کِ تایذ ضَّش ًضد حاکن 

هیگشدد ٍ صٍجیي تش یکذیگش   پس اص تحمیك لؼاى دس ّش یک اص دٍ هَسد تاال ًکاح هٌفسخ

 .حشام هؤتذ هیطًَذ

 



 

 

 .احشام-7

تاعل است ٍ تا   لاًَى هذًی ایشاى تػشیح ًوَدُ است)ػمذ دس حال احشام 2057هادُ 

 .(ػلن تحشهت هَجة حشهت اتذی است

پیص آهذُ استدس ایي هادُ دس فشؼ  . 

تغالى ػمذ دس حال احشام-الف . 

حشهت اتذی دس غَست ػلن تحشهت ػمذ دس حال احشام-جـ . 

تؼول هیأٍسد   هحشم ضخػی است کِ تطشیفات هؼیٌی سا هغاتك ضشع تشای صیاست کؼثِ

 .ٍ تا اص حال احشام خاسج ًطَد ًویتَاًذ اصدٍاج کٌذ

اتذی ًکاح دس حال احشام صًی  چٌاًچِ ضخػی تذٍى اعالع اص حشهت 7دس هَسد ضك 

سا تِ ػمذ اصدٍاج خَد دسآٍسد ایي ػمذ تاعل است اػن اص ایٌکِ ًکاح دائن تاضذ یا 

تاضذ ٍلی هغ الَغف صًی سا تؼمذ   چٌاًچِ ػالن تحشهت ًکاح 3هٌمغغ ٍ دس هَسد ضك 

 .اصدٍاج خَد دسآٍسد ایي صى تش آى هشد حشام هَتذ هیطَد

 .صًا-8

صًا است کِ دس   لاًَى هذًی ایشاى هٌذسج است 1057کِ دس هادُ  دیگش اص هَاًغ ًکاح

کِ دس ػذُ است هَجة   ایٌوَسد هادُ هضتَس تأکیذ ًوَدُ)صًای تا صى ضَّشداس یا صًی

 .(حشهت اتذی است

است صیشا   ٍضغ ایي هادُ اص لحاػ اخالق اجتواػی کاهال ضشٍسی ٍ تش ٍفك هػلحت

تٌا تَػذُ اصدٍاج صًاى   ادگی ّستٌذ هوکي استاضخاظ تَالَْس کِ فالذ تشتیت خاًَ

خَد تذ سفتاسی ًوَدُ ٍ تا   ضَّشداس سا تفشیثٌذٍ آًاى سا ٍاداس ساصًذ تا تا ضَّشاى

آیٌذُ آًْا سا غشُ ًوایٌذ ٍ   تشلشاس کشدى ساتغِ ًاهطشٍع تا آًاى تَػذُ اصدٍاج



 

 

ْای خاًَادگی لاًًَگزاس تا ٍضغ ایي هادُ خَاستِ است کِ اص هتالضی ضذى کاًًَ

تشای ایٌگًَِ استثاعات لائل ضذُ است  جلَگیشی ًوایذ ٍ تْویي جْت حشهت اتذی . 

 

 .ضٌیغ-9

لاًَى هذًی تػشیح داسد)اگش کسی تا پسشی ػول ضٌیغ کٌذ ًویتَاًذ هادس  0057هادُ 

آگاُ گشدد کِ ضَّشش تا   یا خَاّش یا دختش اٍ سا تضٍیج کٌذ(تشدیذی ًیست صًی کِ

دس خَد احساس سشضکستگی هیکٌذ کِ   پسش یا پذس اٍ ػول ضٌیغ ًوَدُ ّوَاسُتشادس یا 

سا گسیختِ ًوایذ تْویي جْت لاًًَگزاس توٌظَس   ایي اهش هوکي است سضتِ صًاضَئی

جلَگیشی اص ایٌگًَِ فساد اخالق چٌیي حکن لاعؼی ٍضغ ًوَدُ ٍ آًشا هَجة حشهت 

است  ًکاح داًستِ  

ذ اص هَاًغ ًکاح هحسَب است کِ تا ٍجَد ایي هَاًغ ػمذ هَاسد ًِ گاًِ کِ رکش گشدی

ٍلَع ًکاح حاغل است ایي   ًکاح ًویطَد ٍ چٌاًچِ هَاًغ هضتَس هَجَد ًثاضذ اهکاى

 .هَاسد سا ضشایظ هٌفی ًکاح ًیض هیٌاهٌذ

 .دس هثاحث آیٌذُ ساجغ تِ ضشایظ غحت ًکاح غحثت خَاّین ًوَد
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