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 خالصه جلسه گذشته

دس موسد مقنبی لغوی نىبح فشض ضذ انؾبس و آساء اهل لغت مختلف است. گضاسضی اص آنچه لغویین دسثابس  مقنابی نىابح    

انذ سا روش وشدیم. محصّل الوال و انؾبس، این ضذ وه یب لفؼ نىبح حمیمت دس مقنبی وعی است و دس تاضویذ و ییاش آ ،    گفته

ضود؛ یب دس هش دو حمیمت اسات ثاه نحاو     ضود؛ یب حمیمت دس تضویذ است و مزبصاً دس وعی استقمبل می مزبصاً استقمبل می

انذ انضامب  اسات و ثشخای دیگاش      ی مقبنی دیگش وضـ ضذ  وه ثشخی گفتهاضتشان و یب دس هش دو مٓزبص است و این لفؼ ثشا

 این محصّل انؾبس لغویین است.انذ یلجه است.  گفته

 استدالل راغة اصفهانی تز وضع نکاح تزای تشویج

وناذ لفاؼ    انذ؛ اص رمله صبحت مفشدات یقنی سایت اصفهبنی ادفب می ثشخی اص لغویین ثش مذفبی خودضب  استذالل هم وشد 

تضویذ است؛ اگش دس ییش تضویذ و فمذ اساتقمبل   مقنبینىبح ثشای تضویذ یب فمذ وضـ ضذ  است. یقنی این لفؼ حمیمت دس 

ل است وه لفؼ نىابح  گویذ: اسبسبً محب ونذ و می ضود، این استقمبل مزبصی است. سایت اصفهبنی ثش این مذفب، استذالل می

گب  استقبسةً دس فمذ و تضویذ ثه وبس ثشود. چو  اسمبئی وه ثشای رمبؿ و  ثشای رمبؿ و آمیضش و وعی وضـ ضذ  ثبضذ و آ 

هب والً تقبثیش و الفبػ ونبیی هستنذ. چو  مقنبی ضونذ و الفبؽی وه ثه نوفی مجیّن مقنبی وعی هستنذ، این آمیضش استفبد  می

یه مقنبیی است وه روش آ  لجیح و مستهزن است و ثبیذ ثاب تقجیاش ونابیی اص آ  یابد ضاود و خیلای ثاه        رمبؿ و آمیضش، 

 صشاحت اص آ  یبد نىننذ. 

ن وضـ ضذ ، ثشای یه مقنبی مستحسن سا وه ثشای یه مقنبی ییش مٔستحسگویذ فبدتبً ییش ممىن است وه لفؾی  ایطب  می

یه مقنب رمبؿ و آمیضش است و یه مقنب تضویذ است. تضویذ یه واط  و مقنبیی  دو مقنب داسیم:فبسیه ثگیشنذ. مب دس اینزب 

است وه استمجبحی دس آ  نیست امب دس آمیضش و وعی، یه نوؿ استمجبح ورود داسد. مقموالً اص الفبؽی وه مقبنی مستحسن 

اینغوس نیسات واه وسای ثخواهاذ      . یقنی فبدتبًنیستوننذ؛ فىس این ممىن  داسنذ ثشای ونبیه ثه مقبنی مستمجح استفبد  می

 مقنبیی سا وه لجحی دس آ  نیست ثیب  ونذ ولی اص یه لفؾی استفبد  ونذ وه مقنبی مستمجح داسد. 

است وه مب ثگوییم لفؼ نىبح ثشای وعی و آمیضش وضـ ضذ  وه ثابالخش  رواش آ  چناذا  نیىاو      گویذ محبل میلزا ایطب  

انذ. این خالف متقبسف است و ثه تقجیش ایطاب    مقنبی تضویذ و صوریت ثه وبس ثشد انذ و دس  نیست؛ لىن این سا فبسیه گشفته

ونذ وه لفؼ نىبح ثشای وعی و آمیضش وضـ نطاذ  ثلىاه    اصفهبنی دس مفشدات ادفب میمحبل است. لزا ثش این اسبس، سایت 
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  .9ثشای تضویذ وضـ ضذ  است
 استدالل فیومی تز تفصیل

وناذ،   المنیش مغشح وشد  است. وی ثقذ اص اینىه تقذادی اص مقبنی سا ثشای نىبح روش می مصجبحیه استذاللی سا هم صبحت 

نه ثشای آمیضش و وعی وضـ ضذ  و نه ثشای فمذ اگش اص مقنبی دیگشی اخز نطذ  ثبضذ ضود وه واط  نىبح  دس انتهب مذفی می

 :ایطب  این است وه ثیب ضود. و تضویذ، ثلىه ثین این دو، مطتشن لفؾی است؛ یقنی ثبیذ ثب لشینه مقلو  

]مخل یلجه، انضمب  و ...[. دس این دو مقنب هم ثه وبس سفته و لزا تب صمبنی وه  ثبضذی اخز ضذ  این واط  اص یه مقنبی دیگشاگش 

ضود. مخالً  ضود؛ یب اگش لشینه نجبضذ، مقنبی آمیضش ثه تنهبیی فهمیذ  نمی لشینه نجبضذ، مقنبی فمذ ثخصوظ اص آ  فهمیذ  نمی

دس اینزب، فمذ و تضویذ است. یب مخالً اگاش گفتاه   « نىح»وه منؾوس اص ، لشینه ثش این است «نىح فی ثنی فال »اگش گفته ضود 

اگش لشینه ثبضذ، ثب توره ثاه  است. پس  ئعودس اینزب ثه مقنبی « نىح»، دس اینزب لشینه ثش این است وه «نىح صورته»ضود 

ثینیم این دو مقنب ثه ومه لشینه فهمیاذ    گویذ همین وه مب می ضود امب اگش لشینه نجبضذ چغوس؟ ایطب  می لشینه مقنب مقلو  می

گش پس اضود، ضبهذ ثش این است وه این دو مقنب، مقنبی مزبصی هستنذ؛ نه ثشای وعی و نه ثشای تضویذ وضـ نطذ  است.  می

سا  ضود. این دس صوستی است وه مب ایان  ثب لشینه دس این دو مقنب هم استقمبل می ثبضذواط  نىبح اص مقنبی دیگشی اخز ضذ  

 مأخور اص مقنبی دیگش ثذانیم.

امب اگش گفتیم نىح اص مقنبی دیگشی اخز نطذ  و این مقنب، مقنبی اصلی است، دس این صوست دس اینزب ثبیذ لبئل ثه اضتشان 

 ضونذ.  لشینه هیچ وذا  یه اص این دو مقنب فهمیذ  نمی ضویم. چشا؟ چو  ثذو 

ضاود واه فاین     ثذو  لشینه مزمل است امب صمبنی وه لشینه ثیبیذ، مقلو  می« فین»مقموالً مطتشن لفؾی اینغوس است؛ مخالً 

پاس  ، ضاذ  و ثشای هش دو وضـ  ربسیه ممصود است یب فین ثبویه. دس اینزب نىح نیض همین عوس است و مطتشن لفؾی است

 . 0ضود وه ممصود اص نىبح، تضویذ است یب وعی عجك این مجنب وه ثگوییم اص مقنبی دیگشی اخز نطذ  است. ثب لشینه مقلو  می

است. فیومی دس  انذ. سایت اصفهبنی استذالل وشد  ثش اینىه مقنبی حمیمی لفؼ نىبح، فمذ و تضویذ هش دو استذالل وشد پس 

مصجبح المنیش استذالل وشد  ثش اینىه عجك یه احتمبل هش دو مقنبی مزبصی هستنذ و عجك احتمبل دیگاش، مطاتشن لفؾای    

 هب هستنذ وه متضمن این استذالل هستنذ.  وتبة اینهستنذ. دس ثین لغویین، ضبیذ استذاللی وه ثش مذفب البمه ضذ ، 

 نتیجه در مورد معنای لغوی نکاح

هبی لغاوی   توانیم اص مزموؿ وتبة چه ثبیذ ونیم؟ مب اال  ثب این اختالف دس ثین لغویین مواره هستیم. آنچه وه ارمبالً میمب 

انذ. یقنی وخشت تجیین و تفسیش نىبح ثاه   استفبد  ونیم، این است وه دس اوخش وتت لغوی، نىبح سا ثه مقنبی فمذ و تضویذ وشد 

هزا ولّه بثل انىبس نیست. امب مالحؾه فشمودیذ وه الوال دیگشی هم دس مسأله ورود داسد. هبی لغت، ل فمذ و تضویذ دس وتبة

 فی اللغة.

 ب( معنای شزعی نکاح

تش، دس لسب  آیبت و سوایبت نىبح ثه چه مقنب آمذ  است. دیشوص  امب ثجینیم دس ضشؿ، نىبح ثه چه مقنب آمذ  و نؾش فمهب و مهم
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 ضذ  است.ی ضشفی نىبح، سه اؽهبس نؾش هم اضبس  وشدیم وه دس موسد مقنب
 قول اول)شهید ثانی(

فشمبیذ: نىبح دس لغت ثیطتش ثه مقنبی وعی آمذ  است و دس فمذ ومتش استقمبل و مقنب ضذ  است. ثقذ ثه واال    حبنی می ضهیذ

وعای و   مقنبی آ س دس این داسد وه این ؽهو«. النىبح الوعی و لذ یمبل القمذ»گویذ:  ونذ وه روهشی می روهشی استنبد می

 انذ.  هب هم آ  سا ثه مقنبی فمذ دانسته ش است و ثقضیآمیض

 سؤال:

آیذ وه ایطاب    اص این ثذست نمی«. افلم أ ّ النىبح یستقمل لغتبً فی الوعی وخیشاً و فی القمذ ثملّةٍ»گویذ:  استبد: ضهیذ حبنی می

است. ممىن است یه مقنبی حمیمی ومتش استقمبل ضود؛ وخشت یب للّت  خواهذ ثگویذ دس لغت یىی حمیمت و یىی مزبص می

 ، دلیل ثش حمیمت یب مزبص ثود ، نیست. استقمبل

گویذ دس ضشؿ،  . ایطب  می«و ضشفبً ثبلقىس، یستقمل ثبلمقنیین اال أ ّ استقمبله فی القمذ اوخش»گویذ:  ضهیذ حبنی دس ادامه می

دس وعای و   اساتقمبل ضود امب اساتقمبل آ  دس فماذ، اوخاش اسات اص      نىبح ثه فىس لغت است؛ یقنی دس هش دو استقمبل می

انذ نىبح دس لشآ  فمظ ثه مقنبی فمذ آمذ  و نه ثه مقنبی وعی. فمظ یه رب ثه مقنبی  هب گفته گویذ: ثقضی آمیضش. ایطب  می

 دس اینزب ثه مقنبی وعئ« تنىح»وه  هست مسئلهدس موسد مٔحٓلل این  9«صٓوٕربً یَیٕشَ ٔ  تَنْىِحٓ  حٓتَّى»س آیه وعی آمذ  و آ  هم د

تواناذ ثاه ضاوهش لجلای      صنی وه سه ثبس عالق داد  ضذ ، ثذو  دخول نمیت. چو  دس محلل وعی و آمیضش ضشط است. اس

 است.  وعئثه مقنبی « نىح»ثشگشدد. فمظ اینزب عجك نؾش ثشخی، 

گویذ احتمبل داسد وه  . ایطب  می«فیه نؾشٌ لزواص اسادة القمذ و استفبدة الوعی مِن السنة»گویذ:  ونذ و می ثقذ ایطب  اضىبل می

حتی دس این یه موسد هم ضهیذ حبنی پس انذ.  دس اینزب نیض ثه مقنبی فمذ ثبضذ، ولی سوایبت این فمذ سا تفسیش ثه وعی وشد 

 ونذ.  اضىبل می

أی حبل ثه نؾش ضهیذ حبنی نىبح دس ضشؿ، هم ثه مقنبی وعی آمذ  و هم ثه مقنبی فمذ و تضویذ. لىن دس ضاشؿ ثیطاتش   فلی 

 . 0دس مقنبی فمذ و تضویذ استقمبل ضذ  است
 قول دوم)نزاقی(

ضاود.   بد  میمشحو  نشالی دس مستنذ، مقتمذ است وه واط  نىبح دس ضشؿ ثه مقنبی فمذ است. الجته این اص ولمبت ایطب  استف

فلی األصاح  »گویذ دس لغت ثه مقنبی فمذِ تضویذ است.  . می«و هو فی اللغة فمذ التضویذ خبصة»فجبست ایطب  این است: 

گویذ: نىبح دس لغت ثه  ایطب  می 3.«مستحذحبً ممنوؿ ثل لىل دینٍ و ملة فمذٌلتجبدس  فشفبً و أصبلة فذ  النمل و وو  القمذ 

گویذ: اینىه نىبح ثه مقنبی فماذ ثبضاذ،    ونذ. ثقذ می می استذاللمقنبی خصوظ فمذ است. ثقذ ثه تجبدس و اصبلة فذ  النمل 

دیگشی ثود  و ثقذ انتمبل داد  ضذ  است. ثلىه ؽابهش ایان    ثقیذ است ثه مقنبی رذیذ و مستحذث ثبضذ؛ یقنی مخالً مقنب چیض

 سسذ نىبح ثه این مقنب ثبضذ.  ا  و ملل و نحل، فمذ داسنذ؛ ثنبثشاین ثه نؾش میاست وه همه الو
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خواهذ ثگویذ دس ضشؿ نیض ثه هماین   الجته اینزب سخن اص مقنبی ضشفی نىبح ثه میب  نیبمذ  ولی ؽبهش این است وه ایطب  می

واأ    «لىل دین و ملة فمذ»و  «ممنوؿ وو  القمذ مستحذحبً»گویذ:  مقنبست. اص مزموؿ ولمبت ایطب ، مخصوصبً اینىه می

  دس ثین همه ملل و نحل نىبح ثه خواهذ ثگویذ مفهو  نىبح یب واط  و حمیمت نىبح، یه امش امضبئی است؛ مخل ثیـ. وأ می

سیم؛ خواهذ ثگویذ نىبح ثه یه مقنابی رذیاذ دس ضاشؿ ناذا     امضب ضذ  است. می مقنب مقنبی فمذ ثود  و دس ضشؿ نیض همین

 فهو  تأسیسی نیست.نىبح یه م
 قول سوم)عالمه(

مقنبی وعی است. یقنی گویذ: ارمبؿ دس لغت ثه مقنبی وعی است؛ ارمبفی است وه نىبح دس لغت ثه  فالمه دس مختلف می

انذ. لىن ثش فمذ هم فنوا  نىبح اعالق ضاذ  مزابصاً ثقاللاة     فمهب همه لجول داسنذ وه لغویین نىبح سا ثه مقنبی وعی دانسته

السججیة. لغویین مقتمذنذ نىبح دس فمذ هم استقمبل ضذ  ثقاللة السججیة؛ یقنی چو  نسجت ثین اینهب، نساجت ساجت و مساجت    

 است وه دس ضشؿ هم این چنین است. ؽبهش فجبست فالمه اینانذ.  دس مقنبی فمذ هم استقمبل وشد  است، لفؼ نىبح سا

اص ولمابت آنهاب    ونناذ،  مه، هش سه ولتی اثتذا مقنبی لغوی سا رواش مای  چه ضهیذ حبنی، چه مشحو  نشالی، چه فال ثه هش حبل

ضود وه  آیذ وه حمیمت نىبح و فمذ نىبح، یه فمذ تأسیسی دس دایش  ضشؿ نیست ثلىه امضبئی است، اص این استفبد  می ثشمی

فمظ ضهیذ حبنی اص نؾش وخشت  وه دس لغت ثه این مقنبست، دس ضشؿ نیض ثه همین مقنبست. عوس خواهنذ ثگوینذ همب  هب می این

خواهنذ ثگوینذ  هب می آیذ وه این هب ثذست می و اال تمشیجبً اصل مقنب اص فجبسات این لغت دانستهفىس آ  سا و للّت استقمبل، 

یاذا واشد  دس   فی، ضبیذ ممذاسی وسقت پآنچه وه دس لغت مقنب ضذ ، دس ضشؿ هم ثه همب  مقنبست؛ منتهی دایش  استقمبل ضش

 این دو مقنب. یىی اص
 منظور اس عقد در کلمات لغویین و فقها

مب ثبیذ دسثبس  مقنبی ضشفی نىبح، چه ثگوییم و چه نؾشی سا اختیبس ونیم؟ لجل اص اینىه ممتضابی تحمیاك سا دس ایان مماب      

انطبئی لفؾی فماذ  رود گوییم دس ضشؿ فمذتبً نىبح ثه مقنبی فمذ آمذ ، و ونم وه منؾوس اص فمذ وه می فشض ونم، اضبس  می

دانیذ، یه فمذ سججی داسیم و یه فمذ مسججی. فمذ سججی همب  الفبػ ایزبة و لجول و صیغه است.  عوس وه می نیست. همب 

مخالً دس ثیـ، ثقتٔ و لجلتٔ؛ دس اربس : ارشته و لجلتٔ؛ دس نىبح هم همین عوس: انىحته و لجلتٔ. یقنی همب  ایزبة و لجول 

ضود، اسمص فمذ است. منتهی این ورود لفؾی و انطابئی فماذ اسات واه ثاه آ  فماذ ساججی         آ  میثه  لفؾی؛ آ  وه تلفؼ

 گوینذ.  می

آیذ. مخالً دس ثیـ، فمذ مسججی ملىیت یاب تجاذیل    ضود و ثذست می فمذ مسججی دس حمیمت آ  چیضی است وه اص این نبضی می

ه دس رلسه لجل اضبس  ضاذ، چاه دس لغات و چاه دس     عوس وملىیت است. دس نىبح هم، صوریت و فٔلمه صوریت است. همب 

مسججی است. یقنی هماب   ضود نىبح ثه مقنبی فمذ است، مسلّمبً منؾوس فمذ سججی نیست ثلىه فمذ  دایش  ضشؿ، اگش گفته می

 ضود.  فٔلمه صوریتی وه ثه سجت صیغه خبظ ایزبد می

یم مقنبی نىبح، فمذ است، یقنی همب  فلمه صوریات و  گوی فشض وشد  وه تىلیف مقلو  ضود وه منؾوس اص اینىه می این سا

 یذ.آ ای وه دس احش فمذ، ثین صورین پذیذ می منؾوس فمذ مسججی است؛ یقنی آ  صوریت و فلمه

انذ منؾوس اص فمذ،  سسذ همشا  ثب مسبمحه ثبضذ. ایطب  گفته ثب این ثیب ، آنچه وه ضیخنب االستبد دس این ثبس  فشمود  ثه نؾش می
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، حصاول  «الضوراة  ثضـحصول السلغة للضود فلی »بئی و ورود انطبئی فمذ نیست، ثلىه مذلول فمذ ثه این مقنب فمذ انط

فاال ٌ  »ضاود   صوره، مقنبی فمذ مسججی این است. چو  مفهو  فشفی این واط  این است؛ ولتی گفته مای  ثضـسلغه صود ثش 

. مقنبی فشفی نىح یب صوّد، این «اصالً أو لم یتمىّن مِن الوعی وعئهب ولو لم یمـ منه ثضقصوّد فالنة أی یىو  مسلغبً فلی 

 . 9ص ؛ هش چنذ ثب او وعی و آمیضش نىنذ، هش چنذ تمىّن اص وعی هم نذاضته ثبضذ ثضـاست وه تسلظ پیذا وشد مشد ثش 

ص  گشفته است. ثه نؾش مب این مغلت ثب مسبمحه همشا   ثضـایطب  صوریت حبصل اص فمذ انطبئی سا ثه مقنبی سلغه مشد ثش 

ص  نیست.  ثضـضود؛ صشفبً تسلیظ مشد ثش  است. چو  مقنبی فمذ مسججی، آ  فلمه صوریت است وه ثین ص  و مشد ایزبد می

هم  ضود، ثه حست خودش اینزب عوس وه ثین مبل و مبله یه فلمه پیذا می این فلمه صوریت، یه چیض عشفینی است. همب 

ای است وه اینزب ورود داسد ولی دس اصل اینىه نىبح وه  همین عوس ولی اینزب ثحج مبلىیت مغشح نیست. این یه مسبمحه

دس ولمبت لغویین و فمهب ثقضبً ثه مقنبی فمذ آمذ  و فمذ ثه مقنبی همین صوریت و تضویذ و فلمه است و ناه فماذ ساججی،    

گاوییم فماذ، منؾاوس     ت. این توضیح سا اص این رهت ثیب  وشد  واه ولتای مای   دس این تشدیذی نیس یقنی ورود انطبئی لفؼ،

 گوییم نىبح ثه مقنبی فمذ است، منؾوس اص فمذ، فمذ سججی نیست ثلىه منؾوس فمذ مسججی است.  چیست. ولتی می

 حق در مقام)معنای نکاح(

و  نشالی دس مستنذ فشمود  و آ  ایان اسات واه    ثب فنبیت ثه آنچه تب اینزب گفتیم، ثه نؾش مب حكّ دس ممب  همب  است وه مشح

ونیم. فماذ  ایان    نىبح دس دایش  ضشؿ، ثه مقنبی فمذ است، آ  هم فمذ مسججی. مب چنذ ضبهذ و لشینه ثش این مغلت البمه می

 است وه مب دس ثین این سه نؾشی وه اص فمهب نمل وشدیم، ثجینیم حك دس ممب  چیست. 
 شاهد اول

 لشینه اول، تجبدس است. متجبدس اص لفؼ نىبح، همین مقنبست، یقنی فمذ مسججی. 

 سؤال: 

چاو  او  استبد: دس دایش  ضشؿ ثه فىس است. ثله، ضمب ممىن است ثه نوفی ثگوییذ نؾش نشالی و ضهیذ ثه هم نضدیه است. 

گویذ. اینزب ثحج  و  نشالی هم همین سا میگویذ اوخشاً دس فمذ استقمبل ضذ  و ومتش دس وعی. ممىن است ثگوییذ مشح هم می

اینىه ثب لشینه و دس یه مقنبی دیگش استقمبل ضود، اص محل وال  خبسد است. لزا ماب اینهاب سا اص   استقمبل ثذو  لشینه است. 

 هم رذا وشدیم. 

جابدس اص ایان لفاؼ    این ثه چه مقنبسات؟ مت « فال  نىح فالنة»ضود  فشض ضذ ضبهذ و لشینه اول، تجبدس است. ولتی گفته می

عاوس هام    ایان  «فالنة نىحت فالنبً»ضود  هب فلمه صوریت پذیذ آمذ. یب ولتی گفته می چیست؟ صوریت است؛ یقنی ثین این

گاوییم اصدواد. ولتای    مای ضود؟ همب  وه دس فبسسی  می مٔنسٓجِكضود. اص این نىح یب نىحت، چه مقنبیی ثه رهن  استقمبل می

هاب فلماه صوریات ثشلاشاس ضاذ ، ساثغاه        آیذ وه ثین این انذ، ثه رهن ضمب این می ضنویذ فالنی ثب فالنی اصدواد وشد  ضمب می

لواص  خبصی داسد و اال اصل آ  این است وه ای است وه  صنبضویی و ص  و ضوهشی ثشلشاس ضذ  است. الجته این ساثغه، ساثغه

 هب ایزبد ضذ  است.  ثین این این فلمه و ساثغه

                                                 
2

 .9النىبح، ظ ، وتبة 00تفصیل الطشیقه، د . 
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 سؤال: 

استبد: ول و رضء لغقبً نیست. ثله، اص آحبس ایزبد فلمه صوریت، رواص الوعی و رواص النؾش یاب راواص اللماس اسات. ثحاج      

 خواهیم ثجینیم دس ضشؿ آ  مقنبی مغبثمی واط  نىبح چیست.  رضئیت و ولیّت نیست. می

 سؤال: 

 ونیم.  ا ثقذاً ثشسسی میاستبد: استقمبالت سوایی و لشآ  س

 

 

«الحمذ هلل سة القبلمین»  


