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چکیده
در این مقاله ،مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته،
اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هر یک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است.
مهمترین سؤال نوشتار حاضر ،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحت تأهلیه
است؛ یا از اصل باطل نیست؛ بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولی یا هر کسی که این حق برای او به
رسمیت شناخته شده باشد ،الزم میگردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ،سه دیدگاه در این
خصوص مطرح شده است .گروهی قائل به صحت نکاح فضولی شده اند؛ گروهی قائل به عدم صحت
آن و برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند .ب نا بر نظر دسته سوم ،چنین عقد ازدواجی در 9
مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد ،از اساس باطل است .همچنین اگر چه قانون
مدنی ایران به صراحت ،قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده ،ولی به طور تلویحی نظر مشهور
فقهای امامیه را پذیرفته است .به نظر میرسد قول به تفصیل ،پیامدهایی را که ممکن است قول به
صحت به دنبال داشته باشد ،در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام
قانونگذاری ،هر چه از اطالق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود ،با احتیاط سازگارتر
و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است .
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مقدمه
نوع انسان جدا از اين که از چه نژادی است يا چه رنگ پوستی دارد ،يا از چه دين و مذهب
و آيینی پیروی می کند ،به واسطه طبیعت و سرشت ،نیاز به ازدواج و بودن در کنار
انسانی ديگر دارد .در نظام حقوقی اسالم ،برای چنین امری ،مقررات خاصی قرار داده
شده است .در متون فقهی ،احکام اسالمی مربوط به ازدواج ،از جهات مختلف تحلیل و
بررسی شده است؛ يکی از اين موارد ،نکاح به نحو فضولی می باشد که در مقاله پیش رو
عالوه بر نقطه نظرات فقه امامیه در اين مورد ،از منظر نظام حقوقی ايران نیز به نحو
تحلیلی بحث خواهد شد.

بیان مسأله
عقد نکاح همیشه يکی از مسائل مهم و مورد ابتالی جامعه بوده ،دارای فروض مهم و
ابواب مختلفی است .در میان اين فروض مهم ،فرضی که در نوشتار حاضر مورد کنکاش
قرار می گیرد ،نکاح فضولی است که از زمان امامان معصوم علیهمالسالم تا کنون،
همواره در میان علمای شیعه مطرح و محل اختالف نظر بوده است  .1اقوال فقهای امامیه
در اين مسأله را می توان در سه دسته گرد آورد که عبارتند از :صحت نکاح فضولی
مطلقاً ،عدم صحت نکاح فضولی مطلقاً ،و قول به تفصیل .همچنین در میان فقهای جمهور،
بحث تقريباً به همین منوال است ،فقط در قول قائالن به تفصیل ،وجه فصل متفاوت است.
در اين مقاله ،سعی شده است به بررسی تحلیلی اقوال فقها و داليل آنان در اين مسأله
پرداخته شود و سپس ادله فقهی اقوال مختلف و تحلیل هر يک از آنها ذکر گردد .البته
مقارنه و تطبیق اين مسأله در حقوق ايران نیز از نظر دور نمانده است .مطالب مورد نظر
طی چهار مبحث ارائه میگردد.

مفهومشناسی مصطلحات
در هر علم ،اصطالحاتی وجود دارد که دارای مفهوم اختصاصی در همان دانش هستند،
برای فهم بهتر از مباحث آن علم ،قبل از هر امری ،شناخت آن اصطالحات ضروری است.
1ـ رجوع شود به :طوسی 1441 ،هـ ،ج ، 4ص.152
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1ـ فضول
کلمه «الفضل» به معنای زيادی ،و جمع آن فضول است مثل فلس و فلوس .جمع آن ،يعنی
فضول در معنای مفرد هم استعمال میشود و آن موردی است که «در آن خیری نیست » و
برای همین است که اين لفظ به اين امر نسبت داده شده است و نیز گفته میشود ،فضولی  1يعنی
کسی که به کاری اشتغال می ورزد که به او ربطی ندارد و يا اختیاری در آن ندارد .اين کلمه
نازل منزله مفرد است و برای نامیدن يک نفر به اين امر ،به کار میرود(سعدی 1442 ،هـ ،ص121؛
فیومی ،بیتا ،ج ،1ص. )415

1ـ 1فضول در لسان فقها
در اصطالح فقها ،فضول به کسى گفته میشود که سراغ عقد يا ايقاعى مىرود که
اختیارش را ندارد(مکارم 1415 ،هـ ،ص)149؛ بنابراين وقتى گفته میشود «عقد فضولى» ،بايد به
صورت اضافه باشد؛ يعنى «عقد الفضولى»(عقدى که شخص فضولى مىخواند) نه به
صورت توصیف «العقد الفضولى »(عقد متصف به صفت فضولیت)؛ زيرا چنان که گفته شد،
«فضولى» شخص است نه عقد(مکارم1414 ،هـ ،ج ،1ص53؛ همو1415 ،هـ ،ص . )993البته در کلمات
فقها(عاملی1414 ،هـ ،ج ،9ص  )91گاهى به عقد تسامحاً فضولى گفته شده است(انصاری1415 ،هـ،
ج ،9ص.)941

2ـ 1عقد فضولی در لسان فقها
اگر عقد را کسى انجام دهد که اختیار عقد را ندارد ،آن عقد فضولى خواهد بود و فرقى بین
ولى ،وکیل ،خويشاوندان و يا اجنبى نیست .در فضولى ،عقد از لحاظ اجراى صیغه کامل است
و فقط عاقد اجازه نداشته است .اين مسأله از امهات مسائل است؛ چون سارى و جارى در
ساير ابواب فقه است ،عقود و حتى ايقاعات هم فضولى دارد(مکارم 1414 ،هـ ،ج ،1ص .)53به
عبارت ديگر ،فضولى عقد کسى است که هنگام عقد سلطنتى بر انجام عقد ندارد(زنجانی،

1413هـ ،ج ،19ص4933؛ حکیم1411 ،هـ ،ج ،14ص . )434حال يا به اين نحو که اساساً عقد مربوط به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(حسینی ، 1925 ،ص1- Officious or unauthorized agent )912
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شخص ديگرى است و کسى که عقد را انجام داده ،نه واليت بر او داشته و نه وکیل او بوده
است و يا اين که اگر چه عقدى براى نفس عاقد واقع شده است و لیکن حق ى از شخص ديگرى
نیز در میان است که عاقد بدون رعايت حق غیر ،عقد را انجام داده است؛ مثل اين که عبد و
امه براى خودشان ،ولى بدون اذن مواليشان ،عقدى انجام دهند و يا طبق نظريهاى که نکاح
باکره را مشروط به اذن ولى مىداند ،اگر او بدون اذن پدر يا جد با کسى ازدواج نمايد ،اين
نکاح فضولى است و همچنین است ع قد سفیه و برادرزاده و خواهرزاده بدون اذن ولى و عمه
و خاله(زنجانی1413 ،هـ ،ج ،19ص.)4933

3ـ 1عقد فضولی در لسان حقوقدانان
در اصطالح حقوقی عبارت است از اين که کسى بدون داشتن نمايندگى از طرف غیر،
تعهدى براى او بنمايد .تعهد مزبور در صورت داشتن تمامى شرايط اساسى براى صحت،
فاقد رضايت کسى است که از تعهد مزبور منتفع و يا متضرر می گردد .بدين جهت چنین
تعهدى نافذ نیست و مانند عقد مکره می باشد(امامی ،بیتا ،ج ،4ص)951همچنین برخی
حقوقدانان آن را چنین تعريف نمودهاند« :عقدی است که کسی بدون داشتن سمت
نمايندگی يا اصالت ،برای غیر و يا در مال غیر انجام دهد .اين تعريف شامل فضولی در

نکاح هم می باشد(»...جعفری لنگرودی ،1924 ،ص.)411
4ـ 1نکاح فضولی
مقصود از نکاح فضولی ،عقد نکاحی است که از طرف فضول صادر شده باشد و تفاوتی
نمی کند که از يک طرف ،فضوالً باشد يا از هر دو طرف چنین باشد .صاحب عروه الوثقی در
اين باره مینويسد« :يکسان است که فضولی از يکی از دو طرف باشد يا از هر دو باشد ،يا
معقود له ،صغیر باشد يا کبیر ،آزاد باشد يا عبد؛ مراد از فضولی ،عقدی است که از طرف
غیر ولی و وکیل ،صادر شده باشد ،يکسان است که وی [يعنی شخص فضول] خويشاوند
باشد مانند برادر ،عمو ،دايی و غیر اين موارد ،يا اجنبی و غیر خويشاوند باشد ...و چنین
است عقدی که از طرف ولی يا وکیل صادر شود .بنا بر خالف آنچه که از طرف خداوند يا
از طرف موکل اذن داشتهاند مانند زمانی که ولی ،عقد را خالف مصلحت يا وکیل با تعدی
از آنچه که موکل برای او تعیین کرده است ،واقع کند »(طباطبايی يزدی1443 ،هـ ،ج ،1ص.)214
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در مورد کالم سیدمحمدکاظم يزدی ،اين توضیح الزم است که گفته شود مرحوم سید،
فرمود « :المراد بالفضولى هو العقد» ،وی فضولى را وصف عقد دانسته است ،ولى در اصطالح
قدما فضولى به شخص(عاقد) گفته مىشد؛ يعنى عاقدى که در حین عقد سلطه بر عقد ندارد
و کار او فضولى و تجاوز از حد

است(زنجانی1413 ،هـ ،ج ،19ص. )4451

مرحوم سید در معناى فضولى مىنويسد :فضولى عقدى است که از غیر ولى و وکیل
صادر شده باشد .اما اين تعبیر نیاز به اضافه شدن قیودی دارد؛ زيرا الزمه اين تعريف
اين است که اگر شخص بالغ و عاقل و رشید ،عقدى براى خودش انجام دهد فضولى
باشد؛ زيرا اين عقد نه از جانب ولى صادر شده و نه از جانب وکیل ،و خود شخص ،ولى
خودش نیست؛ زيرا عرفاً انسان جداى از اوست و واليت شخص نسبت به خودش گفته
نمى شود .پس بايد قیدی اضافه گردد و اين گونه تعريف شود :عقدى که براى غ یر معقودله
صادر شده از غیر

ولى و وکیل باشد(همان جا).

همچنین الزم است که گفته شود هر عقدى را نمى توان عقد فضولى نامید؛ زيرا در عقد
فضولى بايد رابطهاى در کار باشد ،مثالً اگر به بنگاهى گفته شود براى فالن منزل مشترى پیدا
کن و او قولنامه را هم بنويسد و منزل را بدون اجازه بفروشد ،اين فضولى است؛ يا برادرى،
به خواهرش بگويد براى دختر تو شوهرى پیدا کردم و عقدى خواندم ،اين هم فضولى است
چون در آن ارتباط موجود است؛ ولى اگر يک نفر که به تمام معنى اجنبى است ،بگويد :خانه
شما را فروختم ،يا دخترى را در خیابان ببیند و بگويد اين دختر را به عقد شما درآوردم ،اين
موارد که اجنبى به تمام معنى است و هیچ رابطه اى در کار نیست ،عقد فضولى عرفى نیست و
عقال آن را جدى نمىدانند ،و مواردى را اجازه مىدهند و فضولى مىدانند که رابطهاى در کار
باشد و در معرض اجازه باشد(مکارم1414 ،هـ ،ج ،1ص.)53

 2ـ صحت تأهلیه ،اذن و اجازه
در برخی از اعمال حقوقی مانند عقد ،در صورتی که تمامی اجزا و شرايط حاصل
گردد ،آن عمل ،دارای صحت فعلی است .ولی در برخی موارد ،جزئی يا شرطی مفقود
است ،مثال :اجازه مالک ،صحت تأهلیه به اين معناست که عمل حقوقی صورت گرفته،
بدون اين جزء مفقود ،شايستگی صحت را دارد ،در حالی که فاقد صحت فعلی می باشد؛
در صورتی که اين جزء حاصل گردد ،عقد صحیح می گردد .در تعريف اذن گفته شده
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است :اذن ،رخصت مالک و کسی است که در حکم مالک است برای تصرف؛ البته در
صورتی که اذن قبل از تصرف باشد؛ ولی اگر همین رضايت و رخصت بعد از وقوع عقد
يا تصرف باشد ،به آن اجازه گفته میشود(مراغی1411 ،هـ ،ج ،1ص 541؛ هاشمی شاهرودی،
1411هـ ،ج ،1ص. )192

صور مختلف نکاح فضولی
برای چنین عقدی می توان حالتهای مختلفی در نظر گرفت:

1ـ در اصل عقد
تعهد مزبور ممکن است در اصل ازدواج ،فضولى باشد .مثل آن که کسى زنى را براى يکى
از دوستانش عقد کند ،بدون آن که دوستش قبالً به وى وکالتى داده باشد .چنین عقدى اگر
مورد تنفیذ قرار گیرد ،صحیح و از زمان عقد مؤثر خواهد بود(محقق داماد يزدی ،بیتا ،ص.)149

2ـ در حکم فضول
ممکن است ايجاد تعهد نسبت به شخص ،فضولى باشد؛ مثل آن که شخصى به ديگرى
وکالت دهد که زن معینى را براى وى ازدواج نمايد ،ولى وکیل از شخص مزبور تخلف ،و
شخص ديگرى را براى وى تزويج کند ،اين عقد نیز فضولى است و صحت آن متوقف بر
اجازه مى باشد  .1پس هر گاه وکیل از مقد ار مأذون خودش تجاوز کند يا فراتر از اذن و
خالف مورد وکالت عمل کند ،در صورتی که مورد وکالت ،عقد نکاح بوده است ،اين عقد
مانند موارد ديگر اين چنینی ،نکاح فضولی است و صحت آن بر اجازه الحق معقود علیها
متوقف است .حتی در مورد ولی نیز ،اگر مصلحت و غبطه مولی علیه يا علیها را رعايت
نکند ،معقود علیه (1يا له)  9يا علیها بعد از بلوغ ،می تواند ،عقد نکاح را فسخ کند؛ البته ذکر
اين نکته ضروری است که مشهور فقها اين حق را فقط برای پسر به رسمیت

1ـ بنگريد به :نجفی 1444 ،هـ ،ج  ، 13ص 135

1ـ معقودعلیه ،به اين اعتبار که عقد فضول ،بر او جاری گشته است.
9ـ معقودله ،به اين اعتبار که عقد نکاح ،برای او جاری گشته است.
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شناختهاند (عاملی1411 ،هـ ،ج ،1ص  .)11همچنین بنا بر نظر برخی از فقها(حکیم1411 ،هـ ،ج،14

ص ) 425اگر شخصى به ديگرى در انجام عقد ازدواج به نحو اطالق وکالت دهد ،وکیل بايد
در تصرفات و اقدامات خود ،عالوه بر اين که از اذنی که به او داده شده است ،تعدی نکند،
بايد مصلحت موکل را نیز مراعات نمايد .در صورت عدم رعايت غبطه و صالح موکل،
عقد انجام شده توسط وک یل ،فضولى می باشد .عقد نکاح ممکن است از سوى طرفین به
طور فضولى صورت گیرد ،همچنان که ممکن است فقط از يک طرف فضولى و از طرف
ديگر اصیل باشد .در صورت اخیر ،مادام که تنفیذ نشده ،از طرف شخصِ اصیل ،الزم
است ،و اصیل نمى تواند قبل از رد و يا اجازه طرف مقابل ،عقد را بر هم زند و چنانچه
شخص اصیل ،زوجه باشد نمى تواند قبل از رد و اجازه زوج ،به ديگرى شوهر کند.
فقها در توجیه اين مطلب مى گويند :هر چند عقد به طور کامل منعقد نگرديده است ،ولى
از ناحیه اصیل تعهد پايان يافته است ،و تعهد و التزام يک طرفه از نظر منطقى کامال موجه
است(محقق داماد يزدی ،بیتا ،ص145ـ  .)141قانونگذار نیز اين مطلب را در معامالت فضولى
پذيرفته است؛ زيرا در ماده  151قانون مدنی مقرر داشته است« :الزم نیست اجازه يا رد
فورى باشد .اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد ،مشارٌالیه مى تواند معامله را بهم
بزند» .به موجب اين ماده شخص اصیل تنها در موارد تأخیر و ضرر ناشى از آن ،اختیار
بر هم زدن را دارد ،که مفهوم مخالف آن ،عدم جواز انحالل در غیر موارد مذکور
است(همان جا)؛ زيرا اگر طرف اصیل پیش از اجازه در بهم زدن عقد آزاد بود ،آوردن قید
« اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد » معنی نداشت(کاتوزيان،1921 ،ج ،1ص.)14

اقوال فقهای امامیه
به طور کلی در مسأله نکاح فضولی ،سه ديدگاه میان فقیهان امامیه وجود دارد:
 1ـ صحت عقد متوقف است بر اجازه؛ يعنی اگر صاحب آن ،اجازه دهد ،عقد صحیح است.
به عبارت ديگر ،اين عقد دارای صحت تأهلیه است و اين ،قول شیخ مفید(نعمان عکبری،

1419هـ ،ص ،) 511و سیدمرتضى(شريف مرتضی1411 ،هـ ،ص ،)994و شیخ طوسی در
النهايه(طوسی1444 ،هـ ،ص ،)411و ابن براج(طرابلسی1441 ،هـ ،ج ،1ص ،)131و ابىالصالح(حلبی،
1449هـ ،ص ،)131و ابن ادريس(حلی1414 ،هـ ،ج ،1ص )514و عالمه حلی(حلی1411 ،هـ ،ص)194

است.
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 1ـ از اصل باطل است و اين مورد قول شیخ در خالف(طوسی1441 ،هـ ،ج ،4ص  )114و
مبسوط(طوسی1921 ،هـ ،ج ،4ص )119و فخرالمحققین(حلی1921 ،هـ ،ج ،9ص )11است.
9ـ در  3مورد که در ادامه بحث اشاره خواهد شد ،با اجازه صاحب آن ،صحیح است و
در خارج از اين موارد از اصل باطل و اين قول ابن حمزه است(طوسی1442 ،هـ ،ص.)944

قول مشهور
نظر مشهور فقهای امامیه بر اين است که عقد نکاح فضولی ،با اجازه الحق اصیل،
صحیح و الزم است (محقق حلی1442 ،هـ ،ج ،1ص111؛ نجفی1444 ،هـ ،ج ،13ص 141؛ طباطبايی يزدی،
1443هـ ،ج ، 1ص 214؛ نجفی1411 ،هـ ،ص 94؛ حلی1411 ،هـ،ص 194؛ همو1419 ،هـ ،ج،9ص  15؛ عاملی،
1414هـ،ج ،9ص 54؛ حائرى1412 ،هـ ،ج،1ص 149؛ اشرفی1922 ،هـ،ج ،1ص.)114

ادله قول مشهور
بعد از اين که نظر مشهور فقهای امامیه در نکاح فضولی مطرح گرديد ،داليل فقهی اين
دسته از فقها مورد بحث واقع میگردد:
1ـ عمومات «أوفوا بالعقود»
عمومیت لفظ «العقود» در آيه  1سوره مائده است که میفرمايد« :يا أيها الذين آمنوا أوفوا

بالعقود »؛ چون جمع محلی به «الف و الم» است و افاده عموم می کند ،شامل عقد فضولی هم
می گردد .با اين توضیح که اگر چه عقد فضولی در ابتدای کار و در زمان انشاء ،عقد کامل
محسوب نمی شد؛ زيرا از طرف اصیل واقع نگرديده بود ،ولی زمانی که اصیل آن را
اجازه کند ،نقص آن مر تفع می گردد و مانند ساير عقود کامل است ،و عمومیت «أوفوا
بالعقود» شامل آن نیز می گردد و نه تنها صحیح و کامل است ،بلکه الزم الوفاء نیز

هست(مکارم1414،هـ ،ج ،1ص.)14
البته ،اين استدالل دارای مسامحه است؛ زيرا محل نزاع اين است که« ،آيا چنین عمل
حقوقی با اجازه بعدی عقد می گردد يا نه؟»؛ در حالی که در استدالل باال ،عقد محسوب
شدن آن پس از اجازه الحق ،مفروض دانسته شده است .در حالی که محل بحث و نزاع به
تعبیر ديگر ،همین است؛ يعنی ،سؤال اين است که آيا اين عمل حقوقی فضول ،با اجازه
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الحق ،عقد هست تا مشمول «أوفوا بالعقود» گردد يا خیر و از ريشه و اساس ،بیهوده و
لغو است؟
لذا اگر عقد بودن آن ثابت شود ،در آن لحظه گفته میشود« :عقد فضولی مشمول أوفوا
بالعقود است » .پس ،اين استدالل به تنهايی کفايت نمیکند.
 2ـ سیره عقال
در میان عقالی عالم ،عقد فضولی به رسمیت شناخته شده است ،برای مثال :اگر توجه کنیم
به خروج وکیل از حد وکالت خويش ،وکیل در مقداری که خارج از حد مأذون است ،فضول
تلقی می شود .چنین مورد فضولی در جوامع انسانی زياد اتفاق میافتد و بعد از اين که موکل
(اصیل) ،آن مقدار را اجازه کند ،آن مقدار تصرف اضافی وکیل ،مشروع تلقی میگردد و در
صورت رد موکل ،عمل حقوقی انجام شده مثل خريد و فروش ملک ،باطل میگردد.
از طرفی ديگر گفته میشود :با استناد به روايت عروه بارقی  ،1شارع مقدس ،اين بنای
عقال را امضا و تأ يید کرده است(همان ،ص.)11

اين استدالل نیز کامل و تام نیست؛ زيرا:
 1ـ همواره فقهای بزرگوار فرمودهاند :نکاح ملحق به عبادات است.
 1ـ در عبادات ،بايد نظر شارع مقدس رعايت شود.
 9ـ روايت «عروه بارقی » در مورد «بیع» و «معامالت» است که چنین مواردی دارای
حقیقت عرفی است و نمی توان چنین امری را به «عبادات» ،تسری داد.
پس حتی اگر بنای عقال بر صحت تأهلیه عقد فضولی قرار گیرد ،اين صحت ،منحصر
به قواعد بیع و معامالت است و نمی توان اين بنا را در «عبادات» و « ملحق به عبادات»،
جاری دانست؛ بلکه در اين موارد بايد به کتاب و سنت معتبر ،رجوع شود.
3ـ روایات

1ـ « أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَدُ بْنُ عَلِیٍ الطُوسِیُ فِی ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ ،عَنْ عُـرْوَََ بْـنِ جَعْـدل الْبَـارِقِیا قَـالَ :قَـدِمَ جَلَـبٌ فَأَعْطَـانِی
النَبِیُ ص دِينَاراً فَقَالَ اشْتَرِ بِهَا شَاًَ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَیْنِ بِدِينَارٍ فَلَحِقَنِـی رَجُـلف فَبِعْـتُ أَحَـدَهُمَا مِنْـهُ بِـدِينَارٍ ثُـمَ أَتَیْـتُ
ل
ت َأقُـو ُم بِا ْل ُکنَاسَـ ِي َأ ْو قَـا َ
ک َو َلقَـ ْد ُکنْـ َ
ک فِـی صَـ ْف َق ِي َيمِینِـ َ
النَبِیَ ص بِشَاٍَ وَ دِينَارٍ فَرَدَهُ عَلَیَ وَ قَالَ بَـارَََ اللَـ ُه لَـ َ
بِالْکُوفَيِ فَأَرْبَحُ فِی الْیَوْمِ أَرْبَعِینَ أَلْفاً »(نوری 1442 ،هـ ،ج  ، 19ص .)145
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روايتی وارد شده است در اين مورد که به نظر میرسد محکم ترين روايتی باشد که
می توان در اين زمینه به آن استناد کرد:
« محمد بن مسلم نقل می کند :از أبی جعفر  ،درباره مردی سؤال میشود که مادرش
برای او ،همسری اختیار کرده است ،در حالی که آن مرد غايب بوده است.
امام

می فرمايد :اين نکاح ،جايز است؛ مرد اگر بخواهد می پذيرد و ترَ می کند و اگر

بخواهد آن تزويج را ترَ کند ،مهر بر مادر مرد ،الزم است .1 »1
روايات  9ديگری نیز مخصوصاً در مورد نکاح عبد و أمه ،مورد استدالل قرار گرفته است.

مدعیان اجماع بر قول مشهور
ابن ادريس در ابتدای کالمش ،ادعای «عدم الخالف» در میان فقهای امامیه بر صحت
نکاح فضولی و توقف آن بر اجازه ،می کند و فقط قول مختار شیخ طوسی در الخالف را
مخالف میداند و در ادامه بحث ،زمانی که میخواهد ادله خود را بیاورد ،دلیل اول خود

را ،اجماع علمای امامیه میداند(حلی1414 ،هـ ،ج ،1ص  .)514سید مرتضی نیز در المسائل
الناصريات ،بعد از ذکر اقوال فقهای امامیه و فقهای عامه ،زمانی که میخواهد ادله خود را
بیاورد ،اولین دلیل را اجماع فقهای امامیه بیان میدارد(شريف مرتضی1411 ،هـ ،ص.)994

بطالن نکاح فضولی
قائالن به باطل بودن نکاح فضولی از اصل ،يکی فخر المحققین است(حلی1921 ،هـ ،ج،9

ص  )11و ديگری شیخ الطائفه .قول فخرالمحققین ،صراحت دارد در بطالن چنین عقدی ولی

1ـ « أَبُو عَلِّيٍ الْأَشْ عَرِّيُ ،عَنْ مُحَّمَدِ بْ نِ عَبْدِ الْجَبَارِ ،عَ نْ إِسّْمَاعِي لَ بْنِ سَهْلٍ ،عَنِ الْحَ سَنِ بْنِ مُحَّمَدٍ الْحَضْرَ مِّيِ ،عَنِ الْكَاهِلِّيِ ،عَنْ
مُحَّمَدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِّي جَعْفَرٍ عليه السالم أَّنَهُ سُئِلَ عَنْ رَ جُلٍ زَّوَ جَتْهُ أُمُهُ ّوَهُ وَ غَائِبٌ؟ قَالَ« :الّنِكَاحُ جَائِزٌ ،إِنْ شَاءَ ا لّْمُتَزَّوِجُ
قَبِلَّ ،وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ،فَإِنْ تَرَكَ الّْمُتَزَّوِجُ تَزّْوِيجَهُ ،فَالّْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِهِ» (کلینی 1413 ،هـ ،ج ، 14ص )114

1ـ لزوم مهر بر مادر ،خالف قواعد است.
9ـ نیز بنگريد به :صحیحه زراره در مورد نکاح عبد بدون اذن مولی ،از امام باقر

(صدوق 1419 ،هـ ،ج،9

ص . )541عن علی بن مهز يار ،در مورد عقد دختربچهای که عمويش او را به عقد ديگری در آورده بود ،از
امام باقر
امام صادق
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قول شیخ طوسی ،در بطالن صراحت ندارد و فقط فرموده است « :النكاح ال يقف على اإلجازه
 . ..،و كذلك لو زوج الرجل بنت غيره و هي بالغه من رجل فقبل الزوج لم يقف العقد على إجازه الولي و ال
إجازتها»(طوسی1441 ،هـ ،ج ،4ص)151

يعنی نکاح متوقف بر اجازه نیست؛ حال صريح نیست در اين که آيا صحت نکاح
متوقف بر اجازه نیست و عقد باطل است ،يا مراد ديگری در نظر است ولی ظاهراً و با
توجه به اين که شیخ در ادامه کالم خود در مورد نکاح عبد و امه ،قبل از آوردن عبارت
«اليقف » ،عبارت « کل ذلک باطل » را می آورد و نیز با توجه به برداشت فقهای ديگر مانند
ابن ادريس حلی و همچنین قول شیخ در ساير کتب مانند المبسوط و الخالف ،نظر ايشان
مانند نظر فخرالمحققین در نظر گرفته میشود.
ش یخالطائفه در دو کتاب الخالف(طوسی1441 ،هـ ،ج ،4ص  )114و المبسوط(همو1921 ،هـ ،ج،4

ص )119خود قائل به بطالن نکاح فضولی شده است؛ ولی در کتاب النهايه(طوسی1444 ،هـ،

ص )411قائل به موقوف بودن چنین عقد نکاحی بر اجازه شده است ،البته چنین حکمی از
کالم شیخ طوسی برداشت می شود و وی در اين حکم صراحت کالم ندارد و نیز در دو
کتاب االستبصار(طوسی1934،هـ ،ج ، 9ص  )193و التهذيب(طوسی 1441 ،هـ ،ج ،1ص )921قول مشهور
را بر میگزيند.
ادله قول شاذ
دلیل اول :تمامیعقود شرعی ،نیازمند دلیل شرعی هستند و هیچ دلیلی در دست نداريم
که از آن ،صحت نکاح فضولی بر اجازه را برداشت کنیم.
می توان اين گونه جواب داد که هر چند چنین عقدی ،فضولی است و فاقد اثر آنی ،ولی
در هر صورت عقد است و با الحاق اجازه اصیل ،کامل میشود و مشمول «أوفوا بالعقود»
می گردد .پس ،دلیل در دست است و آن عموم «أوفوا بالعقود » است.
دلیل دوم :تخلف اثر از مؤثر ،عقد سبب ترتیب آثار است و ايجاب مى کند که اجازه و
رضايت در موقع انشای عقد موج ود باشد ،تا آثار مترتب شود و اال اگر اجازه تأخیر
بیفتد ،عقدى حاصل شده ،ول ى اباحه و ترتب آثار هم نشده است و اين تخلف اثر از مؤثر
است.
جواب :اين که شما مى فرمايید عقد سبب اباحه است ،آيا مرادتان انشای لفظى است يا
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انشای مع جمیع الشرائط(آيا انشاء علت تامه است يا علت ناقصه؟) ما هم قبول داريم که
«العقد سبب االباحه» ،اما مع وجود الشر ائط؛ پس اگر عقد بدون شرايط حاصل شود،
انتظار مى کشیم تا زمانى که شرايط حاصل شود و آن وقت ،اباحه حاصل مىشود .پس
انشای لفظى علت ناقصه و رضايت و اذن جزء اخیر علت است که با آمدن آن ،آثار هم
مىآيد .غايه االمر بین انشای لفظى و اثر فاصله شده است که اين هم مانعى ندارد (مکارم،
1414هـ ،ج ،1ص.)11

دلیل سوم :عدم تأخر شرط از مشروط؛ رضايت و اجازه شرط است و شرط از مشروط
متأخر نمىشود و شرط متأخر جايز نیست و شرط بايد متقدم و يا متقارن باشد.
جواب :او لًا :مشروط چیست؟ آيا مشروط انشای لفظى است يا نقل و انتقال؟ به عبارت
ديگر ،مشروط عقد سببى(انشا) است يا عقد مسببى(نتیجه و انتقال)؟ اگر مشروط انشای
لفظى و عقد سببى است ،بايد رضايت ،مقارن باشد؛ ولى مشروط نقل و انتقال و نتیجه است
که شرط از آن متأخر نیست و تا رضايت و انشا نباشد نقل و انتقال حاصل نمىشود
(همان جا).
دلیل چهارم :روايت؛ « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عِي سَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ ا لْحُصَ يْنِ عَنْ أَبِي
الْعَباسِ الْبَ قْبَاقِ قَالَ :قُلْ تُ لِأَبِي عَبْدِ ا هللِ ع الرجُلُ يَتَ زَوجُ الْأَ مَه بِغَيْ رِ إِ ذْنِ أَهْلِهَا قَا لَ هُوَ زِنًى إِن ا هللَ تَ عَالَى يَقُو لُ فَانْ كِحُوهُن بِإِ ذْنِ
أَهْلِهِن»(طوسی1441 ،هـ ،ج ،1ص.)942

اين روايت در حالتی است که مطلق اً ،اجازه گرفته نشود ،ولی در فرض مسأله کنونی،
اجازه مطلق محل بحث نیست؛ بلکه اجازه الحق محل بحث است؛ در حالی که اين روايت
ناظر بر عدم اجازه به طور کلی است.

ادعای صاحب ریاض
صاحب رياض در کتاب خود زمانی که میخواهد از اين مسأله صحبت کند ،ادعا
می کند که :شیخ طوسی در کتاب الخالف ادعای اجماع کرده است بر فساد و باطل بودن
عقد نکاح فضولی ،با توجه به قول مختار اعظم فقهای امامیه بلکه به غیر از خود شیخ
طوسی ،تمامی فقها به غیر از فخر المحققین بر خالف قول مختار شیخ طوسی يعنی
بطالن نکاح فضولی ،قائل هستند ،لذا اين ادعای اجماع شیخ طوسی موهون است( حائرى،

1412هـ ،ج ،11ص.)141
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بنابراين در رياض ،به طور ضمن ى ،اجماع را به عنوان يکى از ادله بطالن عقد فضولى
بر شمرده و آن را به خالف مرحوم شیخ نسبت داده است .آنگاه خود ،آن را رد کرده و
مىفرمايد :مسأله اى که تا اين حد مورد اختالف ،بلکه شهرت بر خالف آن است ،چنین
ادعايى مبنى بر وجود اجماع بىحاصل است.
اين نکته نیز از صاحب رياض تعجب آور است؛ زيرا مرحوم شیخ با اين که در موارد
زيادى در خالف تعبیر «اجماعهم» و امثال آن را دارد ،لیکن در اينجا تنها به اصل و
روايات متمسک گرديده است ،و نه تنها اجماع را مطرح نکرده ،بلکه اجماع فى الجمله بر
صحت را(در مسأله عقد عبد يا امه بدون اذن موال) متذکر گشته است »(زنجانی1413 ،هـ،
ج ،19ص.)4491

قول به تفصیل
اين قول در کتابهای فقهی ،فقط به محمد بن علی بن حمزه طوسی نسبت داده شده
است و قائل ديگری ديده نشده است؛ ولی نقل شده که محقق نراقی به اين قول تمايل داشته
است(حسینی روحانی1411 ،هـ ،ج ،11ص  1 ) 113و آن ،اين که نکاح فضولی در نه(  )3موضع و
حالت ،از اصل باطل نیست و صحت آن متوقف بر اجازه است ،به تعبیری ديگر ،نکاح
فضولی در تمامی حاالت از اصل باطل است مگر در نه موضع که در اين مواضع ،عقد
دارای صحت تأهلیه است؛ يعنی در غیر اين مواضع ،حتی صحت تأهلیه را هم دارا نیست.
ابن حمزه در کتاب الوسیله الی نیل الفضیله ،درباره اين مسأله چنین میآورد« :التزويج
اليقف على اإلجازه إال في تسعه مواضع و هي عقد البكر الرشيده مع حضور الولي على نفسها و عقد األب على
ابنه الصغير و عقد األم عليه و عقد الجد مع عدم األب و عقد األخ و األم و العم على صبيه و تزويج الرجل عبد
غيره بغير إذنه و تزوج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي و المعقود له أو عليه أو سيده صح و إال انفسخ»(ابن
حمزه طوسی1442 ،هـ ،ص.)944

با توجه به گفته ابن حمزه 3 ،مورد يعنی:
 1ـ عقد باکره رشیده ،در صورت حضور ولی ،توسط خودش ،البته در صورتی که اذن
ولی را شرط بدانیم؛ زيرا در غیر اين صورت ،ديگر فضولی نیست تا داخل در اين بحث گردد.

1ـ مال الیه المحقق النراقی.
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1ـ عقد پسر بچه صغیر توسط پدرش ،ظاهراً در صورتی است که پدر ،مصلحت صغیر
را در نظر نگرفته باشد؛ زيرا در غیر اين صورت ،ديگر فضولی نیست تا داخل در اين
بحث گردد.
 9ـ عقد پسر بچه صغیر توسط مادرش
 4ـ عقد پسر بچه صغیر توسط جد وی در صورت حضور نداشتن پدر ظاهراً و همان
طور که در مورد پدر گفته شد ،در صورتی است که جد پدری ،مصلحت صغیر را در نظر
نگرفته باشد؛ زيرا در غیر اين صورت ،ديگر فضولی نیست تا داخل در اين بحث گردد و
يا جد مادری باشد که در هر صورت ،چه با مصلحت و چه بی مصلحت ،فضولی است.
 5ـ عقد دختر بچه صغیره توسط برادر
 1ـ عقد دختر بچه صغیره توسط مادر
 1ـ عقد دختر بچه صغیره توسط عمو
 2ـ تزويج عبد ديگری بدون اذن موالی او
 3ـ عقد عبد بدون اذن مواليش توسط خود عبد
در اين  3موضع عقد نکاح با اجازه اصیل ،صحیح است و در خارج از  3موضع ،عقد
نکاح از اصل باطل است و همچن ان که در قبل گفته شد ،حتی صحت تأهلیه را هم دارا
نیست .و دلیل اين قول را از يک طرف اختصاص نصوص و روايات به اين  3مورد(يزدی،

1411هـ ،ج ،1ص 1 )191و از طرفی ديگر ،قائل بودن به توقیفی بودن عقود ،می توان دانست.

نکاح فضولی در حقوق ایران
در حقوق ايران ،مقنن در قانون مدنی نکاح فضولی را به صراحت مطرح نکرده است ،اما
مطابق ماده «  1 »1419تلويحاً صحت آن را پذيرفته و نفوذ آن را موقوف بر اجازه بعدی
دانسته است(محقق داماد يزدی ،بیتا ،ص 141؛ روشن و صادقی ،1935 ،ص.)515

1ـ عن ابن حّمزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود الّنّصّ فيها دّون غيرها.
1ـ ماده  1419قانون مدنی مقرر میدارد« :اگر وکیل از آنچه که موکّل راجع به شخص يا مهر يا خصوصیات
ديگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود ».
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بعضی حقوقدانان (شیروی ،1935 ،ص )21درباره علت عدم تصريح قانون گذار در اين
خصوص گفته اند :چون نکاح يک امر شخصی است و جريان فضولی در آن از جهت
اجتماعی پذيرفته نیست .امروزه کسانی که بدون داشتن سمت در زندگی خصوصی افراد
دخالت می کنند و دختران و پسران آنها را ولو فضولتاً به عقد ديگری در میآورند ،مورد
نکوهش واقع میشوند و قانون گذار نخواسته است که عمل ناپسند آنان را صراحتاً تأيید
نمايد .با اين حال قانون گذار ايران نکاح فضولی را نیز تابع قواعد حاکم بر معامالت فضولی
قرار داده و آن را نافذ دانسته است و باطل نمیداند .بنابراين ،کسی که فضول برای او نکاح
کرده است ،حق دارد که آن را بپذيرد يا رد نمايد(کاتوزيان ،1921 ،ج ،1ص19ـ11؛ ديانی،1935 ،

ص )13از آنجا که قانون مدنی ايران بر قول مشهور فقهای امامیه تکیه دارد ،به نظر میرسد
در اين مورد نیز بايد نظر قانون گذار را همگام با قول مشهور فقیهان امامیه دانست که
پیشتر به تفصیل بیان شد .چنان که حقوقدانان هم معتقدند :عقد فضولى طبق قاعده است؛
زيرا عقد صحیح مرکب از توافق قصد و رضاى طرفین است و عقد فضولى فقط فاقد رضا
می باشد و چنانچه رضا پیوست آن گردد ،عقد کامل و مؤثر خواهد بود؛ لذا عقد نکاح مانند
عقود ديگر است و خصوصیتى را در بر ندارد که نتوان به صورت فضولى منعقد
ساخت(امامی ،بیتا ،ج ،4ص .)951البته با توجه به کالم فقها که اضافه مى کنند ،بر طرف اصیل
کلیه احکام مصاهرت نیز مترتب میشود؛ مثالً اگر اصیل مرد باشد ،قبل از رد و يا اجازه با
خواهر زنى که توسط فضول با وى ازد واج کرده است ،نمىتواند ازدواج کند و نیز مادرش
بر وى حرام است(محقق داماد يزدی ،بی تا ،ص  )145بنابراين نظر برخی حقوقدانان (امامی ،بی تا،
ج ،4ص 952ـ ) 951که عقیده به خالف دارند ،قابل پذيرش نیست(محقق داماد يزدی ،بیتا،

ص.)141
همچنین در اين بحث ،سؤالی مطرح میشود که پیش از قبول يا رد اصیل ،آيا طرف
ديگر عقد به آن پای بند است يا او هم به استناد اين که عقد هنوز تمام نشده است،
می تواند عقد خود را بر هم زند؟ برای مثال ،فرض کنیم پدری بدون داشتن وکالت يا
خارج از حدود نمايندگی برای پسر خود زن بگیرد .آن پسر مختار است اين نکاح را
بپذيرد يا رد کند .ولی آيا آن زن نیز پیش از اعالم اراده شوهر حق بر هم زدن نکاح را
دارد يا ملزم به نکاح مزبور است؟ پاره ای از استادان حقوق زن را در بر هم زدن نکاح
مجاز دانسته اند .استدالل آنان اين است که«هنوز نکاحى منعقد نشده و تعهدى به وجود
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نی امده است و تعهد يک طرفه زن بتنهايى کافى براى ايجاد رابطه نمی باشد » (امامی ،بی تا ،ج،4
ص952ـ.)951

برخی حقوقدانان(کاتوزيان،1921،ج ،1ص )19بر اين باورند که مبنای اين بحث را بايد در
قواعد عمومی قراردادها جستجو کرد .در آن کلیات است که بايد ديد آيا ايجاب ،اگر به
طور صريح يا ضمنی همراه با التزام به نگهداری آن باشد ،الزامآور است يا خیر؟ فی
الجمله می توان گفت :در حقوق ما هیچ مانعی وجود ندارد که شخص بتواند به طور
مستقل خود را ملتزم نمايد .چون به طور معمول ،هدف از ايجاب ،فراهم آوردن زمینه
ايجاد تعهد است و مقصود گويند ه اين نیست که پیش از قبول طرف ،دينی برای او به
وجود آيد؛ به همین جهت اصوالً التزامی در نگهداری آن پیدا نمی کند .ولی در عقد
فضولی ،طرف عقد میخواهد توافق مابین او و فضول کامل باشد و نیازی به رضای
اصیل پیدا نشود؛ از اين رو عقد از نظر او کامل است و دينی را که به وجود آورده است،
نمی تواند آزادانه از بین ببرد .بنابراين در مثالی که بیان شد ،زن در حکم کسی است که
شوهر دارد و پیش از رد طرف ،حق ندارد شوهر ديگری اختیار نمايد(همو ،ص.)14

مطلب ديگر اين که با توجه به ماده  1419قانون مدنی ،هر گاه وکیل از اختیاری کـه در
مور د مهر به او داده شده است ،تجاوز کرده باشد ،چنان که به جای يک میلیون تومان،
پانصد هزار تومان مهر تعیین کرده باشد ،در خصوص وضعیت چنین نکاحی میان
حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد .برخی انديشمندان حقوق معتقدند :در اين مورد مهر
فضولی است و عقد نکاح فضولی نیست ،بنابراين زن می تواند مهر را تنفیذ يا رد
نمايد(جعفری لنگرودی ،1911 ،ص  .)115بعضی صاحب نظران(صفايی و امامی ،1931 ،ص  )19نیز
اعتقاد دارند :با توجه به ظاهر ماده  1419و بیانات فقیهان امامیه(حکیم1411 ،هـ ،ج ،14ص )425

در اين مورد ،نکاح ،فضولی و صحت آن منوط به تنفیذ موکله است؛ زيرا اذنی که وکیل
داشته ،اين گونه ازدواج را دربرنمی گیرد و تجاوز از اختیار که موجب عدم نفوذ نکاح است،
در اين مورد نیز صادق است .ديدگاه اخیر صحیح به نظر میرسد؛ زيرا مطلوب موکله در
توکیل خويش ،واحد است و متعدد نمی باشد .بنابراين چنانچه وکیل مطلوب موکله را مبنی
بر انجام نکاح با صداق معین انجام نداده باشد ،اصل عقد نکاح فضولی خواهد بود و منوط
به تنفیذ است(محقق داماد يزدی ،بیتا ،ص144؛ ديانی ،1935 ،ص12؛ شیروی ،1935 ،ص.)24

آخرين مطلب اين که ممکن است وکالت بدون قید بوده و وکیل مصلحت موکل را در
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حدود متعارف مراعات نکرده باشد ،مثالً زنی را که از لحاظ معلومات و موقعیت اجتماعی
به هیچ وجه مناسب موکل نیست يا زنی را به دو برابر مهرالمثل برای او تزويج کرده باشد.
در اين صورت نیز مطابق ماده  1414قانون مدنی  1وضعیت حقوقی عقد ،غیر نافذ بوده،
صحت آن منوط به تنفیذ موکل است(صفايی و امامی ،1931 ،ص)19؛ زيرا در اين خصوص
وکالت در امر نکاح با ديگر موارد وکالت تفاوتی ندارد(محقق داماد يزدی ،بیتا ،ص.)145

شايان ذکر است که مصلحت معیار دقیق و ضابطه مشخصی ندارد؛ به همین دلیل
ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصلحت باشد .در
اين صورت دادرس بايد برای تشخیص مصلحت مورد نظر به عرف مراجعه نمايد(صفايی
و امامی ،1931 ،ص14ـ.)19

یافتههای پژوهش
 1ـ بر طبق بررسیهای انجام يافته در فقه اهل بیت علیهمالسالم ،مطابق قول مشهور
فقیهان امامیه که به تفصیل بیان شد ،با توجه به اين که در اجنبی(فضول) شرط است که
وجهی و رابطهای داشته باشد ،چنین مستفاد می گردد تمامی موارد يا اکثر موارد نکاح
فضولی ،هم براساس قول مشهور و هم براساس قول ابن حمزه ،با اجازه ،صحیح و نافذ
می گردند؛ زيرا اگر اجنبی(فضول) ،وجه و رابطهای نداشته باشد ،همان طور که توضیح و
مثال آن گفته شد ،هم بنا بر نظر مشهور و هم بنا بر نظر ابن حمزه ،چنین نکاح فضولی
باطل است .از نظر مشهور باطل است چون وجه و رابطهای عرفی ندارد و به شوخی
بیشتر شبیه است تا به عقد ،از نظر ابن حمزه باطل است؛ زيرا در چنین حالتی که عاقد
فاقد رابطه عرفی با طرفین نکاح است ،قطعاً از  3موضع صحت نکاح خارج است و لذا
باطل می باشد .البته اگر ايراد شود که قول ابن حمزه ،نکاح فضولی کبیر و کبیره را در بر
نمی گیرد ،در جواب می توان گفت :نکاح فضولی کبیر و کبیره در عصر کنونی ،با توجه به
تشريفاتی که امروزه در جوامع انسانی ،به ويژه در جوامع اسالمی برگزار میشود،
بسیار اندَ و نادر است و به تعبیر علما «النادر کالعدم».

1ـ ماده  1414قانون مدنی اعالم می دارد « :حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون ق ید
بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد ».
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1ـ از طرفی ديگر به نظر می رسد در مقام افتاء ،هر چه از اطالق حکم دوری شود
نیکوتر باشد؛ زيرا عالوه بر اين که نصوص و روايات فقط بر عدم نفوذ عقد اين  3صنف
داللت دارند ،با احتیاط سازگار نیست که مطلق نکاح فضولی صحیح دانسته شود.
همچنین به ادله قول مشهور ايراداتی وارد است؛ لذا قول ابن حمزه که اطالق را برداشته
و صحت نکاح را به چند حالت ،منحصر دانسته است ،به نظر نیکوتر مینمايد.
 9ـ همچنین در مقام قانونگذاری ،به نظر میرسد پذيرش نظر ابن حمزه عالوه بر اين
که داليل گفته شده مثل سازگاری با احتیاط را به همراه خود دارد ،از پیامدهای اجتماعی
شديد و ناگواری که ممکن است در صورت صحیح دانستن مطلق چنین ازدواجی حاصل
گردد ،جلوگیری میکند .بنابراين برای اين که از اطالق ،در داشتن صحت تأهلیه برای
تمامی موارد نکاح فضولی دست برداشته شود ،امروزه می توان مواردی را که دارای
چنین صحتی است ،در قانون مدنی محدود و احصا کرد.
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