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چکیده

ازدواج عرفی که در عصر حاضر در میان برخی از مردم کشورهای سنیی
مذهب؛ بویژه گردشگران عرب کشورهای حوزه خلیجفارس مرسوم شده،
نکاحی است که خارج از دادگاه و بدون نظنار نن انانام منیگینرد ،و
غالباً بدون حضور ولی و محرمانه رخ منیدهند در حنحت و بننآن نن
میان مفتیان اهل تسین اختآف نظر وجود دارد با توجه به شباهتها و
تفاو هنایی کنه بنا ازدواج داونن و نینت مورنت دارد ،بررسنی ماهینت و
مشروعیت نن در میان دانشیان اهل سیت ،تبینین انگیتهنای روینوری
به نن و تعیین وضعیت نن در حینه ریود و شراینی که ازدواج شنرعی
در دین اسآم دارد ،از اهمیت و ضرور بستایی برخوردار است در اینن
پژوهش که به روش توحیفی تحلیلی اناام پذیرفتنه ،ضنمن برشنمردن
مهنترین عوامل گرایش به این نوع ازدواج ،بنه دسنت نمنده اسنت کنه
ازدواج مذکور به دلیل دارا نبودن برخی ارکان و شرایط ازدواج داونن؛ از
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ربیل مهریه ،تهیه مسکن و نفقه ،و نینت برخنی از ارکنان ازدواج مورنت؛
مثل تعیین مد نکاح ،مشنروعیت نندارد و گنرایش ب شنی از جوامن
سیی مذهب به نن ،اذعان به ححت اعتقاد شیعه بنه مشنروعیت ازدواج
مورت میباشد
واژگان کلیدی

نکاح ،ازدواج ،ازدواج عرفی ،ازدواج داون ،ازدواج مورت

بیان مسأله

از اهداف ازدواج در اسآم ،ایااد زندگی پایدار همنراه بنا نرامنش و مبتینی بنر منود و

محبت است« :وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْككُُُاا ِللَهََكا وَ جَلَكب َنَهكَُكُم
مَّاَدَّةً وَ رَحْمَةً (روم)21/؛ از نشانههای خدا این است که از خودتان همسنرانی بنرای شنما
نفرید تا در کیارشان نرام گیرید ،و میانتان دوستی و مهربنانی نهناد» از دیندگاه امامینه،
ازدواج در اسآم به دو حور داون و مورت مشروعیت دارد؛ اما با توجنه بنه مین خلیفنه
دوم ،اهل سیت نکاح مورت را ربول ندارند با وجود چیین ممینوعیتی ،چیند ننوع ازدواج
دیگر؛ از جمله ازدواج عرفی در میان ننها رواج یافته است بعضی از مفتینان اهنل تسنین
نن را باطل و بعضی ححیح میدانید
در خصوص این نوع ازدواج به پژوهشی در میان امامیه برخورد نشند و در بنین اهنل
سیت نیت در رالب کتاب ،حرفاً کتاب «اسباب التواج العرفی و مورف الشرع مینه» تنالیف
احمد ابوندا به دست نمد که در نن دیدگاههای برخی از فقهای اهنل سنیت ذکنر و نقند
شده است عآوه بر این کتاب ،مقاالتی نیت نوشنته شنده کنه فقنط در برخنی سنایتهنا
میعکس شده اند که در ضمن بحن نمنده و در ننهنا بنه رواج اینن ننوع ازدواج در مینان
ب شی از جامعه سیی مذهب تصریح شده است ضرور این بح از چیند وجنه روشنن
میشود -1 :جمعیت رابل توجهی از کشور ما سیی مذهب هستید و روشن شندن حکنن
ازدواج مذکور میتواند برای ننها راهگشا باشد  -2مهنتر از نن ،حرمنت ازدواج مورنت از
نظر اهل سیت از یک سو ،و حلیت ازدواج نکاح عرفی از سوی گروهنی از علمنای ننهنا و
ابتآی ب ش رابل توجهی از مسلمانان سییمذهب به این نوع ازدواج است که این خنود
میطلبد در پی پاسخ به این سوال برنمد که نیا روینوری بنه ازدواج عرفنی و حکنن بنه
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جواز نن از سوی برخی دانشیان سیی مذهب ،ححت عقیده شیعه مبینی بنر مشنروعیت
ازدواج مورت و نیاز به نن در شرایط خاص را مورد تاکید ررار نمیدهند پاسنخ بنه اینن
سواال و برخی سواال دیگر در مورد مشنروعیت و ینا عندم مشنروعیت و انگینتههنای
روینوری به نن ،م صوحاً این که در میان امامیه به دلیل جدید بودن ،پژوهشی حنور
نگرفته است ،در این پژوهش مورد امعان نظر است
ربل از ورود به احل بح الزم است شرایط و ارکان عقد نکاح از نظر مذاهب اسآمی
ذکر گردد تا بر اساس ننها ححت و سقن ازدواج عرفی از نگاه اهلسیت و امامیه مش ص
شود
 .1ارکان و شرایط نکاح

ارکان ازدواج داون از دیدگاه اهل سنیت عبنار اسنت از وجنود زوجنین ،انشنای حنی ه
(ایااب و ربول) و به نظر مالکیه عدم تبانی زوج با شهود در کتمان ازدواج مذاهب اتفاق
دارند که ازدواج به وسیله عقد مشتمل بر ایااب و ربنول از طنرف زن و منرد ینا ولنی و
وکیل ننان وار میشود و به حرف رضایت طرفین بدون اجرای عقد ححیح نیست البته
حیابله و شافعیه معتقدند که عقد فقط به وسیله نوشتن ححیح نیست (جتینری،1419 ،
 25و زحیلی )77 ،1977 ،از دیدگاه امامیه هن اجرای حی ه الزم است (جبعنی عناملی،
69 ،1412؛ نافی132 :29 ،1404 ،؛ فیض کاشنانی ،بنیتنا25 ،؛ ینتدی)596 ،1419 ،
حیفیه ،شافعیه و حیابله اتفاق دارند که عقند ازدواج جنت بنا وجنود چیند شناهد میعقند
ن واهد شد در این میان حیفیه حضور دو مرد ،یا یک مرد و دو زن را کافی دانسته ولنی
عدالت شاهد را شرط نکردهاند نیت شهاد زن به تیهنایی نتدشنان حنحیح نیسنت؛ امنا
شافعیه و حیابله گفتهاند :شهود باید دو مرد مسلمان عادل باشید به نظر مالکینه هیگنام
عقد ،حضور شاهد واجب نیست ولی زمان مقاربت واجب اسنت اگنر عقند جناری شند و
کسی حضور نداشت عقد ححیح است ،ولی مور مقاربت حضور دو شاهد واجب خواهند
بود هرگاه بدون شاهد مقاربت حور گیرد ،باید عقد ننان فسنخ شنود و اینن فسنخ بنه
میتله طآق باون است (جتینری 30 ،1419 ،و زحیلنی )80 ،1977 ،از دیندگاه امامینه
حضور شهود و اعآن عمومی مستحب اسنت (فنیض کاشنانی ،بنیتنا )259 :2 ،و شنرط
ححت نکاح نیست (جبعی عامل71 ،1412 ،؛ یتدی)485 ،1419 ،
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ازدواج از دیدگاه اهل سیت شراینی نیت دارد که بدون ننها عقد نکاح ححیح ن واهند
بود در اییاا به شراینی اشاره میشود که الزم است تحقق یا عدم تحقق ننهنا در ازدواج
عرفی مورد توجه ررار گیرد فقهای مالکیه ،شافعیه و حیابله معتقدند که ولیّ بنه تیهنایی
در ازدواج دختر بال ه رشیده باکره ،استقآل دارد ،و اگر بیوه بود ،ولنیّ بنا او در اینن امنر
شریک است و هیچکدام به تیهایی و بدون نظر یکدیگر نمیتوانید رأی به ازدواج دهید و
واجب است ولیّ ،متولی انشای عقد شود و به انشنا و گفتنههنای زن هرگنت عقند میعقند
نمیشود ،اگرچه به ناچار باید با رضای زن باشد اما فقهای حیفنی منیگوییند :زن بال نه
رشیده چه باکره باشد یا بیوه ،در گتییش شوهر خود م تار و مستقل اسنت و منیتوانند
انشای عقد هن بکید و کسی بر او والیت و حق اعتراض ندارد به شنرطی کنه هنن شن ن
خود را انت اب کید و به کمتر از مهرالمثل ازدواج نکید (همان میاب ) امامیه نیت در اینن
موضوع اختآف و دارای اروالی هستید برخی معتقدند پدر و جد در نکناح دختنر کبینره
رشیده والیت دارند؛ در مقابل گروهی نیت میکنر اینن موضنوعید و دختنر را مسنتقل در
ازدواج خود می دانید اروال دیگری نیت؛ از جمله اشتراک ولی دختر و دختنر در ازدواج او
ذکر شده اسنت (جبعنی عناملی71 ،1412 ،؛ ینتدی )624-623 ،1419 ،بنا توجنه بنه
اختآفاتی که در این خصوص وجود دارد ،برخی از فقها احتیاط را در کسنب اذن از ولنی
دانستهاند (یتدی ،همان)424 ،
در مورد نفقه همه اجماع دارند که زناشویی سببی از اسباب وجوب نفقنه و خویشنی
است و ررنن بر نن تصریح کرده ،نناا که میفرماید« :وَ علَی الْمَاْلُادِ لَهُ رلزْقَُُنَّ وَ كِسْاَتَُُنَّ

(بقره)233/؛ بر حاحب فرزند است که روزی و لباس زننان را بدهند» و «أَسْككُُِاُُنَّ مِكنْ
حَهثُ سَكَُتُم مِّن وُجْدِكُمْ (طآق)6/؛ زنان را در جایی که خودتان سکونت داریند سنکونت
دهید» (ر ک :طوسنی4 ،1387 ،؛ فنیض کاشنانی ،بنیتنا 289 ،و 285؛ کاشنف ال ننا ،
138 ،1422؛ جتیری 24-34 :1419 ،و زحیلی)77-85 ،1977 ،
از نناایی که ازدواج مورت فقط از دیدگاه امامینه مشنروعیت دارد (طوسنی،1407 ،
340؛ جبعی عاملی )103 ،1412 ،بدیهی است که اهل سیت در باره ارکان و شنرایط نن
س یی نداشته باشید نکاح مورت از دیدگاه امامیه عآوه بر اجرای حی ه (جبعی عناملی،
همان104 ،؛ نافی ،)153 :30 ،1404 ،نیازمید تحقق دو رکن مهن دیگر؛ یعیی تعیین و
ذکر مد و مهر است (طوسی340 :4 ،1407 ،؛ فیض کاشانی ،بیتا261 ،؛ نافی ،همان)
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 .2ازدواج عرفی

ازدواج عرفی در ابتدا در یمن با نام ازدواج پیجشیبهها رواج یافت بیشنتر مشنتریان اینن
نوع ازدواجها گردشگران عرب کشورهای حوزه خلنیجفنارس بودنند کنه بنرای گذرانندن
تعنیآ خود در فصل تابستان به کشنور سرسنبت یمنن منیرفتیند از ننجناییکنه در
تابستان که فصل گردشگری است حور میگرفت ،ازدواج المصیاف نیت نامیده منیشند
اینننن ننننوع ازدواج در سنننالهنننای اخینننر بیشنننتر در مصنننر رواج یافتنننه اسنننت
(غامننننننندیwww.alriyadh.com/217742 :2007 ،؛ عنننننننادل عنننننننامر:2007 ،
 )www.f-law.net/law/threads/17278ازدواج عرفی خارج از دادگاه و بندون نظنار
نن اناام میگیرد ،و غالباً بدون حضور ولی و محرماننه رخ منیدهند؛ از ایننرو در اغلنب
موارد ،انکار منیشنود و حقنوق زن پایمنال خواهند شند ،و کودکنان متولند شنده از نن
بیسرپرست مانده و رها میشوند (ابوالبصل)16 ،2008 ،
ازدواج عرفی به چهار حور وار میشود :أ -بنا حضنور شنهود و ولنی ،موافقنت دو
طرف و اعآم نن بدون ثبت رسمی؛ ب -با موافقت ولی ،حضور شاهدان و رضایت زوجین
بدون اعآم و بدون ثبت رسمی؛ ج -با اجرای ایااب و ربول از زوجنین و حضنور شنهود
بدون موافقت ولی ،اعآم و ثبت رسمی؛ د -بدون ثبت رسمی ،بدون اعآم و بدون حضور
شهود و ولی (ندا ابواحمد ،بیتا31 ،و)32

 .3ازدواج عرفی از دیدگاه علمای اهل سنت

علمای اهل سیت اجماع دارند بر اییکه ازدواج عرفنی اگنر تمنام ارکنان و شنروط معتبنر
شرعی را نداشته باشند ،ازدواج ن واهند بنود؛ هرچیند ازدواج نامینده شنود نینت اجمناع
نموده اند بر اییکه اگر دارای تمام ارکان و شروط معتبر باشد عقدی ححیح است و کتابت
و یا ثبت نن شرط ححت عقد نمیباشد؛ بلکه برای حیانت و جلوگیری از تضیی حقنوق
شرط است در مورد ححت ازدواج عرفی اختآفی باری میمانند و نن اینن اسنت کنه بنا
مقاحد بترگ نکاح م الفنت دارد ینا اییکنه سنبب بوجنود نمندن نثنار بند در جامعنه و
سو استفاده فاحش از این ازدواج میشود به طوری که به نظر عموم منردم تفناوتی بنین
نن و زنا نیست؛ لذا کسانی که رایل به مباح بودن نن شدهاند نظر به (احل) انعقاد چینین
ازدواجی داشتهاند ،اما نثار و عوارب نن جای اشکال و نظر است و کسنانی کنه راینل بنه
حرام بودن این ازدواج شدهاند نظر به مقاحد ازدواج داشتهاند رنایآن بنه حرمنت بنر دو
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دسته اند :دسته اول ،به طور منلق رایل به حرمت نن شده و به دلیل نثنار فناحش و بند
نن ،بر تحرین و عدم مشروعیتش ت کید کردهاند ،بندون اییکنه مینان عقند دارای ارکنان
کامل و شرایط ،عقد خالی از ارکان و شرایط و عقدی که ارکان و شراینش نارص است با
زنای محض تفاوتی رایل شده باشید دسته دوم ،عقدی که همنه ارکنان و شنرایط را دارا
است ،به لحنا نثنارش و ننه از جهنت احنل عقند ،حنرام دانسنتهانند (منلنق:2014 ،
)www.zawjan.com/p=59
 .1-3دیدگاه مخالفان ازدواج عرفی

گروهی از اهلسیت در مقابل این نوع ازدواج موضعی میفنی گرفتنهانند کنه در ذینل بنه
برخی از ننها اشاره میشود:
أ .برخی با تقسین ازدواج عرفی به چهار رسن که ذکر ننها گذشت ،رسن اول را بنا وجنود

اعتقاد به ححتش ،به دلیل نثار میفیای کنه دارد (چنون :سرنوشنت منبهن فرزنندان بنه
واسنه عدم امکان ثبت رسنمی فرزنندان کنه ناشنی از عندم ثبنت اینن ازدواج اسنت ،و
سرنوشت مبهن زوجه ،در حور رهاشدنش توسط زوج ،که نه طآق داده شنده باشند و
نه شوهر به او برگردد) ،گیاه شنمردهانند (نندا ابواحمند ،بنیتنا) رسنن دوم را نینت گیناه
دانستهاند؛ چون ورود و خروج نسبت به زنی که مردم نمیدانید با او رابنه زوجینت دارد،
ایااد شبهه میکید که باید از نن دوری کرد پیامبر (ص) فرمود« :دع ما یریبک الكی مكا
ال یریبک (سیوطی)25 ،1990 ،؛ ننچه شبههناک است ترک کن و به ننچه که شبههناک
نیست ملتتم شو» رسن سوم هن که میان دانشاویان بنا هندف اشنباع شنهو و غرینته
جیسی حور میگیرد ،نتد مشهور فقها باطل است و رسن چهارم نینت از همنهی ارسنام
دیگر بدتر است (ندا ابواحمد ،بیتا)
ب .بعضی از مفتیان اهل سیت به چیند دلینل نن را حنرام دانسنتهانند (همنان) -1 :در

ازدواج عرفی مهریه نیست ،در حالی که در ررنن تصریح به پرداخت مهریه (اجنور) شنده

است« :فَمَا اسْتَمْتَلْتُم نلهِ مَُُِْنَّ فَآتُاُُنَّ أُجُارَُُنَّ فَرلیضَةً (نسا )24/؛ از نن زنانی که بهرهمیند
شدید نن حق معین کنه منتد ننهنا اسنت بنه نننان بدردازیند»  -2نفقنه در نن نیسنت
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درحالیکه حتی اگر زن پولدار باشد پرداخت نفقه واجب است ررنن میفرمایند« :لهُفكق
ذو سَلَةل من سَلَتهِ (طآق)7/؛ باید ثروتمید از ثرو خود انفاق کید»
ج .داراالفتا المصریه به دلیل اییکه ازدواج عرفی ارکنان و شنروط ازدواج شنرعی را دارا
نیست اخیراً فتوایی مبیی بر حرمت نن حادر کرده است و بترگان علمای اهل تسین نینت
نن را ت یید کردهاند (ندا ابواحمد ،بیتا)34 ،

د .مام البحوث االسآمیه حکن نموده است که هر کس بدون ثبت رسمی ازدواج کیند

باید ماازا شود مهنترین ارکان عقد ،ایااب و ربول ،و احلیترین شنرایط نن ،حضنور
ولیّ و دو شاهد و تعیین مهر است ،که در ازدواج عرفی چیین ارکان و شنراینی تحقنق
نمییابد؛ مردی به زنی میگوید با من ازدواج کن ،زن میگوید خنود را بنه ازدواج تنو در
نوردم؛ کاغذی مینویسید و به بهانه ازدواج عرفنی مانیند زوج و زوجنه بنا هنن معاشنر
میکیید به این عمل نمیتوان گفت ازدواج عرفی یا ازدواجی دیگر؛ بلکه زنا است؛ چنون
بدون حضور شهود و ولی محقق میشود (همان)
همانگونه که مالک میگوید ،شهاد شهود در عقد ازدواج به عیوان شنرط و هیگنام
مقاربت واجب ،و بدون نن عقد باطل است؛ چیانکه علیی بودن ازدواج هیگام عقد واجنب
میباشد(خرشی ،بیتا)220 ،

ه .شیخ حفو نورالدین رویس جماعت انصار السیه المحمدیه سابق گفته است :ننچه که

ازدواج عرفی مینامید ،عرفی نیست؛ چون عرف نن است که در عُرف جامعه باشند بندین
حور که شوهر زنی بمیرد و ب واهد ازدواج عرفی کیند؛ یعینی خنانواده جمن شنوند و
ازدواج حور بگیرد و با نوشنتن کاغنذی ازدواج عرفنی و زنندگی طبیعنی مانیند سنایر
خانوادهها داشته باشید ،ولی ورتی یک دختر دانشاو بندون اطنآع خنانواده ازدواج کیند
این مصیبت است؛ ب صوص اگر حامله شنود در اینن زمنان دانشناویان بنر اینن ازدواج
ررابت میکیید؛ یک کاغذ مینویسید و دو شاهد مینورند و به کتمان و پیهانی سنفارش
می کیید این احآً ازدواج نیست ،نه عرفی ،نه شرعی و نه رسنمی؛ زینرا موافقنت ولنی را
نادیده گرفته و بر کتمان نن تبانی کردهاند (ندا ابواحمد ،بیتا)34 ،
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و .شیخ نصر فرید واحل مفتی اسبق مصر میگوید :ازدواج عرفی در اینن روزگنار کنه در

نن تقوی ضعیف شده و فتیهها ،انکار گواهی شهود ،شهاد دروغ ،تضیی حقوق زوجیت
و نسب بچهای که از این ازدواج به وجود مینید فراوان شده است ،شرعاً حنحیح نیسنت
مگر اییکه ارکان و شرایط شرعی نکاح در نن فراهن شود که عبارتید از -1 :حی ه شنرعی
ححیح بین زوج یا وکیلش و ولی زوجه یا وکیل شنرعی زوجنه  –2وجنود ولنی شنرعی
زوجه هیگام اجرای عقد تا اییکه خود ولی به جای زن متولی عقد شود؛ زیرا ولی شنرعی
رکیی از ارکان ازدواج نتد مشهور فقهنا اسنت ،و فقندان و نبنودن نن ننتد مشنهور فقهنا
موجب بنآن عقد میشود  –3حضور شناهدان عنادل هیگنام اجنرای حنی هی عقند
(منلق)www.zawjan.com/p=59 :2014 ،
ز .شیخ محمد متولی شعراوی میگوید« :ازدواج عرفی ،زنا است؛ زیرا اگر ازدواج در خفنا
و پیهانی باشد باطل است بنه دلینل عندم اعنآم و عندم وجنود شنهود (منلنق:2014 ،
)www.zawjan.com/p=59

ق .به نظر احمد عمر هاشن رویس اسبق دانشگاه ازهر ،ازدواج عرفی حرام است حتی اگر

دارای ارکان باشد عدم ثبت محضری باع میشود حقوق زن پایمال شود و اگر یکنی از
ارکان را نداشته باشد ،احآً ازدواج به حساب نمینید شیخ عنیه حفر رونیس کمسنیون
اسبق استفتا در ازهر و عبدالمعنی بیومی استاد تفسیر در دانشگاه ازهر با او هنن رأییند
(همان)
 .1-1-3دالیل بطالن ازدواج عرفی

از منالب ربلی معلوم شد که از نظر برخی از علمای اهل سیت ازدواج عرفی به علت دارا
نبودن شرایط و ارکان نکاح ححیح شرعی؛ از جمله عدم حضور ولی زوجه ،عندم حضنور
شهود عادل و شهاد ننها ،و عدم اعآم عمومی باطل و غیرشرعی است دالینل دیگنری
نیت ذکر شده است که عبارتید از:

أ .عدم تحقق هدف و مقاحد شرع از ازدواج عرفی؛ خداوند متعال هیگنامی کنه ازدواج را
تشری و مقرر کرد اهداف اجتماعی و مقاحدی چون :تولید مثل ،برپایی (ارامنه) زنندگی
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همراه با نسایش ،نرامش و با اطمییان بین زوج و زوجه که بنر اسناس منود و رحمنت
باشد ،را هدف گرفته بود؛ ضمن نن که غریته از راه مشنروع اشنباع شنود (نندا ابواحمند،
بیتا)34 ،
به دلیل این نیه و نیت رول رسول خدا(ص)« :تُاكحاا تكثروا ،فإنی انكاُی نككم االمكم
یام القهامة و لا نالسقط (نوری)153 ،1408 ،؛ ازدواج کیید و فرزند نورید و بیفتاییند کنه
در روز ریامت میان ملتها به شما افت ار میکین گرچه به بچه سنقط شنده باشند» ،در
ازدواج عرفی ،مقاحد اهدافی چون :نرامش و نسنایش ،منود و رحمنت ،و ازدیناد نسنل
نیست
دکتر محمد نبیل غیاین میگوید« :در ازدواج عرفی هیچ یک از این مقاحد جت اشباع
غریته جیسی به حور حیوانی شبیه به زنا ،سررت و تااوز به عیف وجنود نندارد زن و
مرد و پسر و دختر به طور م فیانه و در تاریکی مآرا میکیید و در پیهنانی و تناریکی
از هن جدا میشوند؛ از هر حرکتی میترسید و از هر حدایی منیلرزنند؛ چنون احسناس
میکیید مرتکب جیایتی منیشنوند ننه ازدواج ازدواج عرفنی تیاسنبی بنا اطمیینان و
نرامش و مقاحد ازدواج ندارد و به بهره بردن جیسی از زن تیاسنب دارد هندف از ازدواج
عرفی با مدتی بهره بردن جیسی از زن یا دختر یکی است؛ سدس رها کنردنش و فنرار از
او بعد از باطل کردن عقد عرفی بدون سعی جهت ایااد خانواده و بوجود نوردن فرزنند»
(ندا ابواحمد ،بیتا)24 ،
ب .نفقه در ازدواج عرفی نیست؛ در حالی که ررنن کرین ،سیت و اجماع فقها بنر وجنوب

نفقه داللت دارند (همان) ب اری و مسلن از عاوشه نقل کردهاند که گفته است« :ان ُُكداً

قالت :یا رسال اهلل ِن أناسفهان رجبٌ شحهح و لهس یلطِهُی ما یكفهُی و ولدی ِال ما أخذت
مُه و ُا ال یللم فقال :خذی ما یكفهک و ولدکِ نالملروف؛ هیند بنه پینامبر (ص) عنرض
کرد :ای رسول خدا ابوسفیان مرد خسیسی است و خرجنی کنافی نمنیدهند کنه منن و
فرزندانن را کفایت کیند ،مگنر اییکنه خنودم م فیاننه بنردارم و او نفهمند پینامبر (ص)
فرمودند :به مقداری که تو و فرزندانت را کفاینت کیند ،بنه شایسنتگی از امنوال او ببنر»
(ب اری103 ،1401 ،؛ نیسابوری 7 ،1981 ،و ابوداود)769 ،1950/1369 ،
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هیگامی که زن به طور م فیانه ازدواج میکید ،پدرش به او نفقه منیدهند ،و کسنی
که با او ازدواج کرد لذ جیسی از او میبرد و همانید زن و شوهر با او معاشر میکیند
بدون اییکه خود را مکلف به انفاق کید (ندا ابواحمد ،بیتا)24 ،
ج .در ازدواج عرفی مسکیی م صوص زندگی همسرداری در بنین نیسنت؛ معاشنر بنه
معروف نن است که شوهر همسرش را در خانهای میاسب اسنکان دهند و زوجنه جنت بنا
اجازه شوهر از خانه خارج نشود این امر در ازدواج عرفی نیست شیخ سنعید عبندالعظین
در کتاب خود با عیوان التواج العرفی میگوید( :گاهی اورا ) چهار دانشناوی پسنر ینک
نپارتمان اجاره میکیید و هر یک از ننها در یک اتاق با دختر رفیقش ساکن میشنود بنه
طوری که روزانه به اتاق میرونند ،سندس دختنران بنه خاننه منیرونند؛ مانیند اییکنه از
دانشکده و دانشگاه برگشتهاند این چه هتاکی و تباهی است (همان)

د .ازدواج عرفی ثبت رسمی نمیشود ،در حالی که در عصر حاضر به هدف ت مین حقنوق
اهمیت دارد لذا اشاعه پدیده ازدواج عرفی ب صوص میان دانشاویان دختر و پسر وارعناً
یک پدیده خنرناک است که میتواند امت و جامعه را نابود کید ،و نسلی بوجنود بیناورد
که پدر و مادرشان را نشیاسید بلکه نسلهایی سر راهی خواهید بود اینن ننوع از ازدواج،
محققکییده اهداف اجتماعی و انسانی ازدواج نیست؛ در حالی که خداوند متعال فرمنوده

است« :وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُُُاا ِللَهََْا (روم »)21/این نوع از
ازدواج چون مبینی بنر کتمنان و پیهنان کنردن اسنت ،خنانواده پسنر و دختنر شنیاخته
نمیشوند و در نن نفقه اجباری ،مسکن ،پوشاک ،مود  ،رحمت و همکاری وجود نندارد
بیابراین ،همیشه دو طرف احساس گیاه و ترس از نییده دارند و در نگرانی و اضنراب بنه
سر میبرند ،که این خود درهای فساد و تبناهی را بنه دنبنال خواهند داشنت حسنر و
پشیمانی و ادعای هر نوع از حقوق زوجیت در دادگاه بیارزشمیماند؛ چون ثبنت رسنمی
نشده است ،از این رو زن بدون تکلیف میماند و نمیتواند با مردی دیگر ازدواج کیند و
فرزندان در معرض تباهی ررار میگیرند و گناهی نسبشنان در جامعنه منورد انکنار رنرار
خواهد گرفت (عادل عامر)www.f-law.net/law/threads/17278 :2007 ،
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از این رو رانون احوال ش صیه بر اهمیت توثیق و ثبنت عقند ازدواج جهنت حفن و
حمایت حقوق زوجیت شرعی تصریح کرده است ماده  99فقره چهارم از الیحنه شنرعی
که در  1931حادر شده به طور حریح بیان میکید کنه :هیگنام انکنار ینا ارنرار ،ادعنای
زوجیت پذیرفته نمیشود مگر اییکه ثبت رسمی شده باشد (ندا ابواحمد ،بیتا)32 ،
در تایید اهمیت ثبت به س یی از ابن تیمیه اشاره میشود وی منیگویند« :حنحابه
مهریه را ثبت نمیکردند چون مهریه به طور نقد و حال پرداخت میشد و اگنر نن را بنه
ت خیر میانداختید این احسان بود هیگامی که مردم مهرینه را مند دار رنرار دادنند بنه
مدتی که طوالنی بود؛ چون فراموش میشد ،نن را ثبت میکردند و این حات اسنت در
اثبا مهر و زوجیت» (ابنتیمیه)131 ،1385 ،
 .2-1-3نقد ادله مخالفان ازدواج عرفی

به عقیده اندیشوران و فقهای اهل سیت اگنر ازدواج عرفنی دارای تمنام شنرایط و ارکنان
نکاح شرعی باشد ،ححیح است و اال باطل خواهد بود در این خصوص چید نکته را بایند
گفت :الف -اوال ازدواجی که تمام شرایط و ارکان نکناح داونن را دارا باشند ،ازدواج عرفنی
محسوب نمیشود؛ بلکه همان نکاح داون مشروع میباشد؛ خواه اسنمش عرفنی گذاشنته
شود یا چیت دیگر؛ زیرا روشن است که نامگذاری ت ییری در ماهیت کار ایااد نمنیکیند
ثانیا چیین فرضی درست نیسنت؛ چنون همنان گوننه کنه از مامنوع ارنوال موافقنان و
م الفان و تعاریف نکاح عرفی برمینید ،بح در ازدواجی است که برخی شرایط و ارکان
نکاح داون از دیدگاه اهلسیت را ندارد و در میان جامعنه بنه ازدواجنی جدیند بنا اسنمی
م صوص و ماهیتی غیر از ازدواج داون شیاخته شده است مسلما بح در عنالن فنرض و
غیروارعی ،مشکلی را حل نمیکید و میبایست وارعیت رخ داده در جامعه سییمنذهب را
باور کرد و در باره نن نظر داد ب -نشکارا وار شدن ازدواج ،کتابت و یا ثبنت نن شنرط
ححت عقد نمیباشد؛ زیرا از ناحیه شارع هیچ دلیلی بر لتوم ننها بنه دسنت منا نرسنیده
است بیابراین ححت و بنآن ازدواج عرفی دایر مدار تحقنق و عندم تحقنق اینن منوارد
نیست ج -مقاحدی که برای نکاح برشمرده شنده ،م صنوص نکناح داونن اسنت و هنیچ
بعدی ندارد که ازدواجی غیر از نکاح داون تشری شود که هیچ کدام و یا برخی از مقاحند
نن را نداشته باشد؛ همانگونه که ازدواج مورت در نتد امامینه چینین اسنت د -جندا از
پذیرش یا عدم پذیرش شرایط و ارکان مورد نظر اهنلسنیت بنرای ازدواج داونن ،مننابق
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دیدگاه ننان چیین ازدواجی حکمی جت بنآن ن واهد داشت؛ زیرا به طنور رنن برخنی
شرایط و ارکان مورد نظر ننها را ندارد
 .2-3دیدگاه قایالن به صحت ازدواج عرفی

برخی از علمای اهل سیت رایل به ححت ازدواج عرفی شدهاند؛ بنه نظنر زحیلنی ازدواج
عرفی مانید ازدواج داون است و با نن یک تفاو دارد کنه عبنار اسنت از اییکنه ازدواج
عرفی ثبت رسمی نمیشود ،ولی تمام نثار شرعی و رانونی؛ مثل حق مبیت و ثبو نفقنه
بر نن مترتب میشود (زحیلی)90 ،1428 ،
عبداهلل بن عبدالرحمن الابرین عضو استفتا ا و دعو سابق عربستان نیت میگوید:
« ازدواج عرفی مباح است مادامی که ولی و دو شناهد حضنور داشنته باشنید کنه حنی ه
ایااب و ربول اجرا شود و موان نکاح میتفی باشد ثبت در دفاتر رسمی از شنروط نکناح
نیست؛ بلکه نن به علت نیاز به ثبت زوجه بودن در دفتر خانواده 1از ترس جعل و دروغ و
از حی اییکه گاهی برای مسافر به خارج کشور اضنرار پیدا میکید ،شرط شده است؛
لذا اثبا نن شرط شده و اثبا بر سید محضری متورف است ،ولی احل اینن اسنت کنه
ثبت سید محضری واجب نیست؛ چیانکه مسئله ربل از پیااه ،شصت سال چینین بنوده
است اگر عقد دارای تمام شروط باشد مانعی از چیین ازدواجی نیست خواه داخل کشنور
باشد یا خارج کشور (منلق)www.zawjan.com/p=59 :2014 ،
شیخ حالح بن فوزان هن میگوید« :ازدواج عرفی ،در حور وجنود ارکنان نکناح کنه
عبارتید از :خالی بودن زن و مرد از موان ازدواج ،و ایااب و ربول؛ و کامل بنودن شنروط
ححت عقد که عبارتید از :وجود ولیّ دارای شروط والیت ،حضور دو شاهد عادل ،رضایت
زن و مرد ،تعیین زوج و زوجه ،و اعآم ازدواج ،عقدی ححیح میباشد» (همان)
به عقیده یوسف ررضاوی ازدواج عرفی ،ازدواجی شرعی بدون ثبنت محضنری و ینک
ازدواج معمولی است که در نن زوج متکفل تهیه مسکن و نفقه زن میشود (همان)
در دوران شیخ حسن م مون مفتی مصر در تاریخ 1956/8/14م این فتوی حادر شد:
«عقد ازدواج عرفی اگر دارای تمام ارکان و شرایط شرعی باشد ،معاشر شرعی بین مرد
و زن جایت و حآل است» (عادل عنامر)www.f-law.net/law/threads/17278 :2007 ،
 1در عربستان ،نام زوجه به عیوان اییکه عضوی از خانواده شوهر است در شیاسیامه درج نمیشنود و نن را در دفتنری بنه ننام
دفترالعاوله به معیای دفتر خانواده ثبت میکیید
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نیت در دوره ایشان در تاریخ 1958/12/6م فتوای دیگری به این شرح حادر شند« :ازدواج
عرفننیای کننه دارای ارکننان و شننرایط باشنند شننرعاً حننحیح اسننت» (همننان) در زمننان
احمدمحمد هریدی مفتی مصر در تاریخ 1963/9/7م نیت اینن فتنوی حنادر شند« :عقند
ازدواج شرعاً بین دو طرف (مرد و زن) به وسیله هر دو یا به وسیله وکیل یا ولنیشنان بنا
ایااب از یک طرف و ربول از طرف دیگر هر گاه این عقد دارای تمام شروط شنرعی کنه
در کتابهای فقهی بیان شده ،باشد ،تمام نثار و نتایج بر اینن عقند مترتنب منیشنود ،و
حقوق هر یک بر دیگری ثابت است ،بدون اییکه متورف بر ثبت رسمی یا نوشتن کاغذی
عرفی باشد» (همان) این از لحا شرعی است؛ اما از لحا رانونی ،در ب شیامه عمنومی
دولت ،رانون شماره ( )78سال (1931م) در فقره چهارم از ماده ( )99تصریح کنرده کنه
هیگام انکار ادعای زوجیت یا ارنرار بنه نن ،ادعنای او (اعنن از انکنار زوجینت ینا ارراربنه
زوجیت) پذیرفته نمیشود مگر اییکه در سید رسمی ثابت شده باشد مقتضای نن این
است که رانون برای ححت عقد شرط نکرده که باید در سید رسنمی ثبنت شنده باشند،
فقط برای پذیرفتن ادعای زوجیت و نثار نن مانید اطاعت ،نفقه و غیره به استثیای نتاع و
اختآف در نسب ،شرط ثبت رسمی کرده است (همان)
در دوران شننیخ جننادالحق علننی ،جنناد الحننق روننیس جننام االزهننر در تنناریخ
1978/10/18م این فتوا را حادر کرد« :ازدواج عرفی -که توسط کارمید مسنئول حندور
عقد ازدواج ثبت نشده  -شرعاً ححیح است»(همان) هرگناه دارای شنرایط و ارکنانی کنه
فقها گفتهاند باشد مهنترین نن شنرایط عبنار اسنت از :ایاناب و ربنول از دو طنرف،
حضور دو شاهد ،عدم موان شرعی ،ثبو نسب فرزند بنا نن عقند ،هنر چیند بنه وسنیله
کارمید مسئول ثبت ،ثبت نشده باشد ،به شرط نن که از زمان عقد تا والد شش ماه ینا
بیشتر سدری شده باشد اما اگر مد نن کمتر از شش ماه باشد؛ مثآً تاریخ عقند عرفنی
1961/9/1م و والد 1961/12/30م باشد که چهار ماه است ،نسب این کنودک از اینن
زوج ثابت نمی شود؛ چون کمتر از مد حمل شرعی است ،مگر اییکه زوج به فرزنندی او
اررار کید؛ مشروط به اییکه نگوید از زنا به دنیا نمده ،و نیت نگوید از منردی دیگنر اسنت
نیت در دوران ایشان به تاریخ 1981/1/19م این فتوی حادر شد« :ازدواج در اسنآم عقند
رولی با ایااب و ربول است؛ از کسانی که شرعا اهلیت اجرای عقد دارند بنا حضنور دو
شاهد بالغ عارل و مسلمان ،اگر مرد و زن مسلمان باشید» (همان)
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برای وادار کردن مردم به ثبت محضری و کامل کردن ثبت رسمی عقد ازدواج ،ماده
( )99از الیحه محاکن شرعی بر اساس تعمین ب شیامه رانون شنماره  78سنال 1931م،
محکمه ها را از پذیرش ادعای زوجیت یا یکی از حقوق مترتب بر زوجینت ،هیگنام انکنار
می کرده است ،مگر اییکه بنر اسناس وثیقنه ازدواج رسنمی باشند مناده منذکور مقنرر
میدارد« :ادعای زوجیت هیگام انکار پذیرفته نمیشود مگر اییکه بنا سنید رسنمی ثبنت
شده باشد» از اول اگوست سال 1931م ،این ماده به وسنیله مناده شنماره  17از رنانون
شماره ( )1سال 2000م تعدیل شد ،و نص ماده به این حور در نمد:
«ادعاهای ناشی از عقد ازدواج اگر سن زوجه کمتر از شانتده سال منیآدی ،ینا سنن
زوج از هاده سال میآدی کمتر باشد پذیرفته نمیشود در زمان شکایت و هیگام انکنار
دعاوی ناشی از عقد ازدواج ،در حنورتی کنه ازدواج ثبنت رسنمی نشنده باشند پذیرفتنه
نمیشود ،و ادعای طآق یا فسخ به حسب حاال در حورتی که ازدواج بنه کتابنت ثابنت
شود پذیرفته خواهد شد ادعای طآق بین زوجین نیت در حنور متحند بنودن دینن و
مننذهب پذیرفتننه نمننیشننود مگننر اییکننه دییشننان نن را اجننازه دهنند» (منلننق،2014 ،
)www.zawjan.com/p=59
بیابراین رانون ،نه در مادهی ردین و نه در مادهی تعدیل شده ،ححت عقد را مشنروط
به ثبت رسمی نکرده است ،بلکه حرفا ثبت رسمی را برای پذیرفتن دعوی بین زوجنین و
نثار زوجیت مانید اطاعت و نفقه و غیره  -جت نتاع در نسب -شرط میداند؛ این در حالت
انکار زوجیت است؛ اما در حور اررار به زوجیت ،ثبنت رسنمی شنرط پنذیرفتن ادعنای
زوجیت نیست» (همان)
 .1-2-3نقد و بررسی ادله موافقان

به نظر میرسد ازدواج عرفیای که این دسته از اهل سنیت بنه جنواز و حنحت نن فتنوا
دادهاند ،با توجه به شرطی که مبیی بنر دارا بنودن همنه شنرایط و ارکنان نکناح شنرعی
کردهاند ،چیتی غیر از ازدواج داون نیست که اسمش را عرفی گذاشتهاند با این تفاو که
ثبت رسمی نمیشود و ثبت رسمی شدن هن به اعتقاد اییان شرط ححت نکناح نیسنت؛
بیابراین ازدواج عرفی با چیین شراینی از نگاه اییان چیت جدیندی محسنوب نمنیشنود
البته با توجه به تاکیدی که بر شمول نن نسبت به ارکان و شرایط الزم در نکناح شنرعی
داشته اند اگر ازدواج عرفی دارای برخی ارکان و شرایط ازدواج داون؛ مثنل حضنور ولنی و
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شهاد شهود نباشد ،راعدتا از دیدگاه ننان نیت باطل و حرام خواهد بود؛ همان گوننه کنه
دیگران هن بر همین اعتقادند؛ بیابراین به نظر میرسد اختآف این گروه با دسته اول که
م الف ازدواج عرفی اند جت در موارد نادری لفظی خواهد بود نکته مهن اییاا است که بر
اساس شواهد و مدارک موجود ،در میان مردم سیی مذهب ،ازدواج عرفیای راینج اسنت
که برخی از شرایط مورد نظر راوآن به جواز را برنمیتابد بیابراین گروه دوم هن چارهای
جت حکن به حرمت و بنآن نن ندارند؛ در حالی که چیین حکن ندادهاند
 .4اسباب و انگیزههای ازدواج عرفی

برخی از پژوهشگران اسباب و انگیتههای ازدواج عرفی را چیین برشنمردهانند :أ -اسنباب
روانی و تربیتی که عبارتید از :بیتوجهی والدین به فرزندان ،عدم رفتار محبتنمینت و بنر
اساس ارزشها با ننان ،اختآط در اماکن عمومی و محل تحصیل علنن و بندون نظنار
بر ننان ،اسباب رسانهای؛ اعن از حدا و سیما ،اییترنت ،ماهواره و مانآ تحرینککیینده
غرایت شهوانی ب -اسباب و عوامل ارتصادی؛ مثل سیگییی مهریه ،هتییهی باالی ازدواج،
بیکاری و نبودن فرحت ش لی ،فراوانی نپارتمانهنا و دسترسنی نسنان بنه نکناح عرفنی،
ثروتمید بودن برخی از مردان ج -عوامل اجتماعی و اخآری کنه عبارتیند از :بناال رفنتن
سن ازدواج ،بهانه کردن شرایط و مشکآ خانوادگی ،جهل و عندم درک عوارنب و نثنار
میفی مترتب بر ازدواج عرفی ،انتشار عادا و رسوم بیگانه در جامعه ،و عدم تمسنک بنه
ارزشهای اسآمی در محیط جامعه و خانواده (زینالعابدین 1994 ،نینت ببیییند :عنادل
عامر)www.f-law.net/law/threads/17278 :2007 ،
برخی دیگر ،اسباب ازدواج عرفی را چیین برشمردهاند :م تلط بنودن زننان و منردان
در مکان کار ،نموزش ،مسافر و اردو ،دوری از دین و نبودن نظار خنانوادگی ،تبنرج و
بیحاابی در مدارس ،دانشگاهها و محل کار ،بیبید و باری و نزادی بدون ریند و شنرط،
نبودن نگاهی دییی ،نشفتگی فتاوی ،باال بودن سن ازدواج ،وجود فتیه در اطراف جوانان،
امتیاع ولی از ازدواج فرزندان ،س ت بودن ازدواج مادد (ندا ابواحمد ،بیتا)
در یک بررسی فقهی اجتماعی در جامعه عربستان با عیوان "مفاسد النتواج العرفنی و
مساوؤه" از حقیقت ازدواج عرفی در عربستان و خارج نن ،و اسباب روی نوردن بعضنی از
دختران به ازدواج عرفی پردهبرداری شده است در این پژوهش ضمن تصریح بنه مفاسند
و موارد میفی زیاد ازدواج عرفی؛ از جملنه تبندیل ازدواج بنه بنازار لنذ بنردن جیسنی،
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افتایش موارد طآق ،عدم تحمل مسئولیت ،بیغیرتی و تباه شدن مفهوم خانواده ،بعضنی
از مصاحبهها را با افرادی که ازدواج عرفی کردهاند ،نورده است که در اییاا به سنه منورد
(منلق )www.zawjan.com/p=59 :2014 ،اشاره میشود:
أ .خانن م م  47ساله می گویند :هرچیند ینک ازدواج سنری و بندون هتیینه اسنت کنه

مشکآ زیادی را حل میکید؛ اما زوجه در نن حقوری ندارد این خانن ضنمن ارنرار بنه
اییکه تیها نیاز ضروری او را به چیین ازدواجی وادار کرده میگویند :احسناس نمنیکنرد
کسی که با او معاشر میکید شوهرش است ،و توحیه به ازدواج رسمی دارد.

ب .خانن أ ب  30ساله دانشگاهی عربستانی کنه بنا منردی غیرعربسنتانی ازدواج عرفنی

کرده است ،از موارد میفی نن چیین میگوید :احساس میکین ب اطر تنرس از همسنر و
فرزندانش توسط شوهرم و جامعه که چیین ازدواجنی را نمنیپنذیرد بنیاعتبنار شندهام
درست است که با کسی ازدواج کنردم کنه دوسنتش دارم ولنی ازدواجنی ننارص اسنت،
احساس میکین که خواستههای غیروارعی بر من تحمیل میکید چون حقنوق زینادی از
من پایمال شده که سادهترین ننها عآرهام به وجود فرزند است این خانن به زننانی کنه
شرایط او را دارند نصیحت میکید به اییکه ازدواج عرفی نکیید

ج .خانن (هن ن ) که مت هل است ،این ازدواج را رد میکید و میگوید :مشکل بیشوهری
را حل نمیکید؛ جامعه این ازدواج را نمیپذیرد بلکه سرزنش میکیند؛ زن را بنه عینوان
یک کاال که دسترسی به نن نسان باشد ررار میدهد که جوابگنوی کمتنرین حقنوق زن
ن واهد بود موانعی مانید مهریهی باال و عدم کسب اجازه ازدواج از مقاما مسنئول ،و
عدم توانایی مرد به نفقه دادن همسر و فرزندانش سبب ازدواج عرفی است
نتایج دیگری که از تحقیق مذکور به دست نمده به شرح ذیل است ،با اینن توضنیح
که هر کدام از این درحدها در پاسخ به یک سوال خاص میباشد:
 % 69/5 1از زنانی که این تحقیق ننان را در بر گرفته ت کیند دارنند بنر
اییکه جامعه چیین ازدواجی را نمیپذیرد و نن را عیب میداند
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 2به نظر  %33ازدواج عرفی در حل بعضی از مشکآ بیشنوهری کنه
در این زمان افتوده شده سهین میباشد
 3به نظر  %44مشکل بیشوهری را حل نمیکید
 4به نظر  %41/5این ازدواج ت ثیر روانی را در مقایسه با ازدواج رسمی و
تعدد زوجا  ،بر زن اول نمیکاهد
 %69 5ت کید دارند بر اییکه روی نوردن بنه اینن ازدواج ،زن را کناالیی
که دسترسی به نن نسان باشد ررار میدهند ولنی  %13اینن نظنر را
کامآ ً رد کردند  %18گفتنهانند تنا حندودی زن را بنه حنور ینک
کاالیی که دسترسی به نن نسان باشد ررار میدهد
 %46 6گفتنهانند اینن ازدواج مرتبنهی پنایییی از حقنوق زن را تن مین
میکید؛ در حالی که  %28از ننان رایلید به اییکه این مرتبه هن رابنل
ت مین نیست %26 .هن راول به تامین در مرتبه باالیی دارد
 %67 7ت کید دارند بنر اییکنه ازدواج عرفنی تن ثیر رواننی بندی بنر زن
میگذارد در اییکه ش ن او کمتر از دیگری میباشد
 %72/5 8از ننانی که ت حقینق شاملشنان شنده ت کیند دارنند بنر اییکنه
جامعه با حقار به اینن ازدواج نگناه منیکیند و شن ن کسنی را کنه
ازدواج عرفنی مننیکیند پننایین مننیدانند  %9نن را رد مننیکیینند ،در
حالیکه  %18/5رایلید به اییکه تا حدودی جامعه با حقنار بنه اینن
ازدواج نگاه میکید
 %38 9میگویید ازدواج عرفی جایگتییی است که اگنر فنرد رغبنت بنه
ازدواج داشته باشد و نتواند ،به دلیل دوری از ارتکاب زنا ب صوص در
این روزگار که فتینههنا رواج یافتنه اسنت ،چنارهای جنت نن نیسنت
 %31/5این نظر را رد کردند  %22/5تا حندودی اینن نظنر را ت کیند
کردند (منلق)www.zawjan.com/p=59 :2014 ،
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همانگونه که از ماموع اظهارنظرها برمینید دیدگاه جامعه نسبت به این نوع ازدواج
مثبت نیست و وجود برخی ضرور ها و نیازها باع گرایش به نن میشنود اینن نشنان
میدهد که ازدواج داون نمیتواند برطرفکییده همه مشکآ باشد و به عبنار بهتنر در
تمام شرایط امکانپذیر نیست و الزم است در دین ،نکاح دیگری با شرایط نسانتر باشند
که در موار خاص و ضروری راهگشا شود به عقیده امامیه ازدواج مورنت همنان نکناحی
است که میتواند در شرایط خاص ایفای نقش کید
 .5ضررها و خطرات ازدواج عرفی

برای ازدواج عرفی خنرا و ضررهایی ذکر شده که عبارتید از:
أ -تضعیف ازدواج رسمی و سبک شمردن احکام نن.
ب -تهدید کانون خانواده.
ج -ایااد دشمیی و کییه میان افراد جامعه ،خانوادهها ،و احیاف نن.
د -اشاعه شک و تردید ،سو ظن و بدگمانی و شبهه.
هن -اشاعه فاحشهگری تحت پوشش ازدواج.
و -ضررهای مادی ،معیوی و روانی.
ز -پوشش گذاشتن بر جراین ربودن و تااوز به عیف.
ح -پایمال کردن حقوق(عرفه)259-239 ،1997 ،
 .6راههای جلوگیری از گسترش ازدواج عرفی

در این خصوص موارد ذیل پیشیهاد شده است:
أ -تشویق به ازدواج در سن پایین.
ب -نسان ساختن راههای ازدواج شرعی
ج -تآش در جهت تقویت رابنهی اعضای خانواده.
د -نظار بر پسران و دختران.
هن -به کارگیری ابتار و راههای تربیتی و تبلی اتی جهت معالاه پدینده ازدواج عرفنی؛ از
ربیل -1 :نقش مساد با ت کید روحانیون بر مشکآ ازدواج عرفی و بیان هدف و مقصد
از ازدواج شرعی  -2نقش خانواده ،اشاعه محبت و مود میان افنراد خنانواده  -3نقنش
دانشگاه؛ افتایش فعالیتهای دانشاویی و ایاناد عوامنل جنذب دانشناو جهنت تکنوین
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ش صیت سالن دانشاو  -4نقش رسانه؛ در اشاعه ارزشها و محدود کنردن زمیینههنای
فساد (عادل عامر)www.f-law.net/law/threads/17278 :2007 ،
 .7عدم برخورداری ازدواج عرفی از شرایط و ارکان ازدواج مشروع

چیانکه به دست نمد ،علمای اهل سنیت در منورد مشنروعیت و عندم مشنروعیت ازدواج
عرفی دو دسته کلی شده اند بعضی از ننان به دلیل عدم وجنود برخنی ارکنان و شنرایط
معتبر در نکاح شرعی؛ مثل حضور ولی ،شهاد شهود ،علیی بودن ازدواج ،و لتوم نفقنه و
مهر ،و نیت به دلینل نثنار میفنی و چنالشهنای ازدواج عرفنی ،عندم ثبنت رسنمی نن ،و
م الفتش با مقاحد و اهداف نکاح ،نن را باطل و غیرمشروع دانسنتهانند برخنی دیگنر از
علمای اهلسیت نیت در حورتی که با اجازه ولی باشد ،و شنهود حضنور داشنته باشنید و
موان ازدواج میتفی باشید ،رایل به ححت ازدواج عرفی شده و گفتهاند که ثبت در دفاتر
رسمی از شرایط نکاح نیست.
به نظر میرسد ازدواج عرفیای که در بین برخی جوام اهل سیت مرسوم اسنت ،در
حور دارا بودن شرایط و ارکان نکاح شنرعی ،همنان ازدواج داونن اسنت کنه اسنمش را
عرفی گذاشتهاند با این تفاو که ثبت رسمی نمیشود و ثبت رسنمی شندن هنن شنرط
ححت نکاح نیست؛ بیابراین چیین ازدواجی چیت جدیدی محسوب نمیشود تنا بحن از
ححت است و بنآن نن شود اگر برخی ارکان و شرایط نکناح شنرعی را دارا نباشند ،در
نن حور موضوعی غیر از نکاح داون خواهد بود که مشروعیت نن نیازمید دلیل اسنت و
از نن جایی که چیین دلیلی از سوی شارع به دست ما نرسیده است؛ چارهای جنت حکنن
به بنآن نن ندارین ننچه که بر اساس شواهد و مدارک موجنود ،در مینان منردم سنیی
مذهب ،رواج دارد ،ازدواج عرفیای است که برخی از شرایط و ارکان معتبر در عقد نکناح
داون نتد اهل سیت را ندارد؛ بیابراین فقهای اهلسیت چنارهای جنت حکنن بنه حرمنت و
بنآن نن ندارند در هر حور با توجه به مبانی و فتاوای فقهای اهلسیت ،بنرای اثبنا
بنآن ازدواج عرفیای که متفاو از نکاح داون است و با نداشتن برخنی شنرایط شنرعی
نکاح داون اتفاق میافتد ،نبودن دلیلی از ررنن و سیت بر مشروعیت نن کفایت میکیند و
مواردی چون نهانی بودن و عدم ثبت رسمی نمیتواند دلیل بر عدم جواز نن باشد؛ ضمن
ننکه نباید جواز یا عندم جنواز را داینر مندار فواوند ینا ضنررهای احتمنالی و اینن گوننه
استحسانا کرد.
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از سوی دیگر با توجه به ارکان و شرایط ححت ازدواج داون و مورت از دیدگاه فقهنای
امامیه ،ححت ازدواج عرفی از نگاه ننان نیت راعدتاً مورد تردیند اسنت؛ زینرا ننه ارکنان و
شرایط نکاح داون به طور کامل در نن وجود دارد و نه ارکان و شنرایط نکناح مورنت؛ بنه
دلیل ننکه از یک طرف مهر و نفقه در نن نیست ،در حالی که این دو از لوازم ازدواج داون
هستید در این حور اگر شرط فاسد را مفسد عقد بدانین ،شرط عدم لتوم نفقه و مهنر،
موجب بنآن نن میشود ،و اگر شرط فاسد را مبنل ندانین ،چنارهای نیسنت جنت ننکنه
حکن به ححت نن در رالب ازدواج داون شود؛ به این معیا که چیین ازدواجی میقلنب ینه
ازدواج داون با همه شرایط و حقورش خواهد شد ،مگر ننکه اذن ولنی و رضنایت او شنرط
باشد؛ همان گونه که برخی از فقهای امامیه بندان راولیند از نن طنرف ،حنورتی دیگنر از
ازدواج مورت هن نیست؛ زیرا هرچید در مواردی چون پیهانی انانام شندن ،و عندم نیناز
زو جه به اذن شوهر در خروج از خانه با ازدواج مورت شنباهت دارد؛ امنا بنه دلینل عندم
برخورداری نن از دو رکن مهن ازدواج مورت؛ یعیی تعیین و مد و مهر ،با متعنه تفناو
ماهوی دارد و از این جهت هن مشروعیت ندارد
بحث و نتیجهگیری

نتایای که در باره این ازدواج به دست نمد به شرح ذیل است:
 1برخی از م الفان متعه به حکن ارتضا ا زمانی و نیازی که در عصر حاضنر
دیده میشود ،ناچار از حکن به حلیت نکناح عرفنی شندهانند کنه پدیندهای
جدید محسوب میشود و با عقد داون و مورت شباهتها و تفاو هایی دارد
 2مهنترین عواملی که موجب گرایش به ازدواج عرفی میشود ،از یک سو نیاز
جیسیای است که در اثنر بنیحانابی ،بندحاابی ،بنیبیندوباری ،اخنتآط
خانوادهها و ارتباط بدون ضابنه دختران و پسران و تحریکا جیسیای که
به وسیله اسباب رسانهای و سایر عوامل حور میپذیرد ،تشدید میگنردد،
و از دیگر سو فراهن نبودن شرایط وروع ازدواج داون نسان بنه علنت هتیینه
باالی نکاح داون و سیگییی مهریه است که بیکاری و نداشتن ش ل میاسنب
به نن دامن میزند
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 3برخی از خنرا و نثار میفیای که برای ازدواج عرفی شمرده شده ،عبنار
است از :تضعیف ازدواج رسمی و سبک شنمردن احکنام نن ،تهدیند کنانون
خانواده ،ایااد دشمیی و کییه میان افراد جامعه و خانوادهها ،اشاعه تردید و
بدگمانی ،اشاعه فاحشهگری تحت پوشش ازدواج و پایمال شدن حقوق
 4ازدواج عرفی که بدون اجازه دادگاه و ثبت رسمی ،و غالبا بدون حضور ولنی
و شاهد و به حور محرمانه اناام میگینرد ،بنه دلینل نداشنتن ارکنان و
شرایط ازدواج داون از دیدگاه اهل سنیت؛ از جملنه مهرینه ،تهینه مسنکن و
نفقه و لتوم اجازه زوجه از شوهر در خنروج از خاننه از ینک سنو ،و نبنودن
دلیلی از سوی شارع بر مشروعیت نن از دیگر سو ،راعندتاً بنر مبینای نننان
میبایست بر مبیای ننا باطل و نامشروع باشند بنر اینن اسناس ،مهننتنرین
چالش نن در مذهب اهل سیت این است که در وار یک نوع شکل شنرعی
دادن به زنا است و مشنکآ و عنوارض زننا؛ از ربینل رواج فسناد ،تضنیی
حقوق دیگران ،عدم تحقق مقاحد انسانی و اجتماعی ازدواج ،از بنین رفنتن
مود و رحمت بین خانوادهها و عدم گرایش بنه ازدواج شنرعی داونن را در
پی دارد
 5گروهی از فقها و اندیشمیدان اهل سیت با ازدواج عرفنی ،م نالف و برخنی
هن در حور مشتمل بودنش بر ارکان و شرایط نکاح شنرعی بنه جنواز نن
حکن کردهاند ازدواج عرفیای کنه دسنته دوم بنه جنواز و حنحت نن فتنوا
دادهاند ،در وار همان ازدواج داون است که اسمش را عرفی گذاشتهانند بنا
این تفاو که ثبت رسمی نمیشود و ثبت رسمی شدن هن به اعتقاد ایینان
شرط ححت نکاح نیست؛ بیابراین ازدواج عرفی با چینین شنراینی از نگناه
اییان چیت جدیدی محسوب نمیشود؛ در حالی که چیین نیست؛ زیرا ننچنه
که در میان برخی جوام سیی مذهب با این نام رواج دارد ،برخی از شرایط
و ارکان متبور را ندارد بیابراین ،برای این دسته نیت راهی جت حکن به ابنال
نن باری نمیماند
 6مواردی چون م فی بودن و عدم ثبت رسمی ازدواج نمیتواند دلیل بر عدم
جواز نکاح عرفی باشد؛ ضمن ننکه نباید جواز یا عدم جواز نن را داینر مندار
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فواید یا ضررهای احتمالی و استحسانا عقلی کرد؛ بلکه در اثبا بننآن و
عدم مشروعیت نن همین بس که دلیلی از ررنن و سیت بنر مشنروعیت نن
داللت ندارد
 7با توجه به ارکان و شرایط حنحت ازدواج داونن و مورنت از دیندگاه فقهنای
امامیه ،چیین ازدواجی به سبب عدم لتوم نفقه ،عدم وجوب تبعیت زوجه از
شوهر و نبودن مهر در نن(که از لنوازم نکناج داونن اسنت) و نینت بنه علنت
نداشتن مد و مهر (که از ارکان نکاح مورت است) ،در رالب یکی از نن دو
در نمینید و از این رو راهی جت بنآن ندارد
 8ابداع و رواج ازدواج عرفی ،به دلینل نادینده گنرفتن احکنام مسنلن شنرعی،
فلسفه مشروعیت ازدواج و بیتوجهی بنه مقاحند شنرعی در تشنری ارسنام
م تلف ازدواج در اسآم اسنت کنه میانر بنه انحنراف و بندعت گردینده و
پافشاری روی این موضوع ،بیراهه رفتن بیشتر در نییده را نیت باع خواهند
شد اشتباه اهل سیت در مورد حکن به تحرین مسن له متعنه از ینک سنو ،و
گرایش جوانان سیی مذهب بنه ازدواج ابنداعی عرفنی از دیگنر سنو نشنان
می دهد در هر عصر و زمانی به ازدواجی غینر از نکناح داونن کنه از شنرایط
نسانتری برخوردار باشد ،نیاز است و دین اسنآم بنه عینوان ینک شنریعت
پاسخگو نمیتواند این نکتنه را نادینده گرفتنه باشند بینابراین راه نانا از
گرایش به این نوع ازدواجهای ساختگی تن دادن به حکنن الهنی مبینی بنر
مشروعیت ازدواج مورت میباشد کنه خنود دارای شنرایط و ارکنانی خناص
است
منابع
ررنن ،ترجمه ناحر مکارم شیرازی
اننتهمهة ،اناعباس (1385ق) ماموع الفتاوی جلد  ،20چاپ دوم ،راهره :دار الاهاد
ابوالبصل ،علی (2008م) دراسا فی فقه الیوازل چاپ اول ،عمان (اردن) :دار اسامه
ابوداود ساستانی ،سلیمان بن اشع (1369ق )1950/سین ابیداود جلد  ،2چاپ دوم ،مصنر:
منبعه السعاده
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ب اری ،محمدبن اسماعیل (1401ق) ححیح ب اری جلد  ،3چاپ دوم ،بیرو  :دارالفکر

جبعی عاملی ،زینالدین بن علی (1412ق) .الروضة البَهة فی شرح اللملة الدمشكقهة (المحشّك -
سلطان الللماء) جلد  ،2چاپ اول ،رن :انتشارا دفتر تبلی ا اسآمى حوزه علمیه رن
جتیننری ،عبنندالرحمن (1419ق) الفقننه علننی المننذاهب االربعننه جلنند  ،4چنناپ اول ،بیننرو :
دارالثقلین
خرشی  ،محمد (بیتا) شرح م تصر ال لیل جلد  ،2چاپ دوم ،مصر :مطبلة االمهریه نباالق
زحیلی ،وهبه (1977م) الفقه االسآمی و ادلته جلد  ،7چاپ سوم ،دمشق :دارالفکر
_____ (1428ق) رضایا الفقه و الفکر المعاحر چاپ اول ،دمشق :دارالفکر

زینالعابدین ،محمد شمسالدین (1994م) مشكله الزواج اللرفی ،مجلة البحث فی الترنهة و علكم
الُفس .جاملةالقاُره ،مصر :كلهة الترنهه.
سیوطی ،جآلالدین عبدالرحمن (1990م) تبییض الصحیفه فی میارب االمام ابی حییفه ،چاپ
اول ،کراچی :اداره القرنن و العلوم االسآمیه
طوسی ،محمد بن حسن (1407ق) ال آف (تحقیق :على خراسانى -جواد شهرستانى -مهند
طه ناف -ماتبى عرارى) ،جلد  ،4چاپ چهارم ،رن :دفتنر انتشنارا اسنآمى وابسنته بنه
جامعه مدرسین حوزه علمیه رن
_____ (1387ق) المبساط فی فقه اإلمامهة( .تحقیق محمد تقى کشفى) ،جلد  ،6چاپ سنوم،
تهران :المكتبة المرتضایة إلحهاء اآلثار الجلفریة.

عرفه ،هادی السعید (1997م) التواج العرفی (حوره و احواله ،حکمه الشرعی ،م اطره و اضنراره،
احکامه و نثاره ،و وساول عآجه) چاپ اول ،مصر :مكتبة الجالء الجدیدة ،جاملة المُصاره.

فیض کاشانی ،محمد محسن ابن شاه مرتضى (بیتا) مفناتیح الشنراو جلند  ،2چناپ اول ،رنن:
انتشارا کتاب انه نیة اهلل مرعشى نافى
نافى (کاشف ال نا ) ،حسن بن جعفر بن خضر (1422ق) أناار الفقاُة -کتناب الیکناح چناپ
دوم ،ناف اشرف :مؤسسه کاشف ال نا

نافى ،محمد حسن (1404ق) جواهر الکآم فی شرح شراو اإلسآم (تحقیق عباس روچنانى-
على نخوند ) ،جلد 29و ،30چاپ هفتن ،بیرو  :دار إحیا التراث العربی
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ندا ابواحمد (بیتا) اسباب التواج العرفی و مورف الشرع میه ،چاپ اول ،مصر :المکتبه الشامله
نوری ،حسین بن محمد تقی (1408ق) مستدرک الوساول و مستیبط المساول جلد  ،14چناپ
اول ،رن :مؤسسه نل بیت(ع)
نیسابوری ،مسلن (1981م) ححیح مسلن ،جلد  ،12چاپ اول ،استانبول :محمد فؤاد عبدالباری
یتدی ،محمد کاظن طباطبایى (1419ق) اللروة الاثق فهما تلم نه البلكا (المحشّك )( .تحقینق

احمد محسیى سبتوار ) ،جلد  ،5چاپ اول ،رن :دفتر انتشارا اسآمى وابسته بنه جامعنه
مدرسین حوزه علمیه رن

سایتها

عننننادل عننننامر (2007م) :الككككزواج اللرفككككی فككككی ضككككاء الشككككریلة والقككككانان.
www.f-law.net/law/threads/17278

غامدی ،فاطمه (2007م) :نسا ینلبن زواج المسیار

www.alriyadh.com/217742

منلننننق ،عبنننندالملک بننننن یوسننننف (2014م) :مفاسنننند الننننتواج العرفننننی و مسنننناوؤه
www.zawjan.com/p=59
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