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 والیت در نکاح از دیدگاه فقه وحقوق امامیه
 

 موسی آرمیده، دکتر عبد الحسین رضائی راد، هادکتر سید حسین آل طا

 
 کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسالمی

                            

 

 

 چکیده:
ست که اين امر و موارد ومسأله سیار مسلّم ا ست، و ب احكام مربوط به آن موجب  ي نكاح يكی از مهمترين مسائل مورد توجه و اختالف تمام اديان و مذاهب بوده ا

سبت به آن می سأله نكاح  اختالف نظر و به وجود آمدن اقوال مختلف ن شد. در م ضوع دخالت يا عدبا ست، مو شتر اختالف برانگیز ا م دخالت اولیاء در اين آنچه بی

شته م است که عرف و گذي نكاح و روند آن تأثیر بسزايی دارد، مسلّ باشد. با توجه به اينكه سرنوشت گذشتگان در شكل گیري مسئله مسله ي مهم ) ازدواج ( می

شد. در اين مقاله لكت تأثیرگذار میي يك قوم برحقوق و قوانین جاري مم ضوع آنهديدگاه و نظر  ه کتب فقهی امامیه و حقوقیبا مراجعه ب با که از  ا را در مورد مو

سالمی در موضوع اذن ولی و واليت بر دختر با توجه  سالمی بوده بررسی نموديم. هر يك از مذاهب مختلف ا ودن ه باکره بودن و يا نببديرباز مورد اختالف علماي ا

سیاري از پیامبر اکرم )ص( و پیشوايااند. نكتهاو اقوال مختلفی ارائه نموده ست، در اين باره  روايات ب شده که خود باعث به اي که اينجا قابل توجه ا ن دين )ع( نقل 

ن توجّه کرده اند و بعضی که بعضی از اقوال به آي پر اهمیّت ديگر، وجود مشكالت بعد از ازدواج است وجود آمدن اختالف بین فرقه هاي اسالمی شده است. نكته

شان نداده هیچ توجه ستهاي به آن ن س اند و ندان ستی ها توجه نمی کند و با توجه به اح سات جوانی همه چیز را خوب اند که فرزند نابالغ در هنگام انتخاب به کا ا

 می بیند و بعد از مدتی گرفتار مشكالت بعد از ازدواج می شود.
 

 باكره ،  ،كفوّ ، اذن ، والیت ، بلوغ نکاح  : ها اژهكلید و

 

 مقدمه-1

هیچ بنايی در « ما بنیّ بناء فی االسالالالم احبّ الی اع عزوجل من تزوي  » از امام باقر علیه السالالالم روايت شالالده که فرمودو رسالالول خدا )ص( فرمودو 

 .                      1محبوب تر از ازدواج باشداسالم پی ريزي نشده که نزد خداوند تعالی 

دين اسالالالم اسالالت، تمام  با توجّه به اينكه نكاح يا ازدواج يك امر بسالالیار مهم مسالالتحب و مورد تأکید تمام اديان الهی و پیشالالوايان دين از جمله

نكاح ملزم به رعايت آن هسالالتند. در اين مورد از امام  جّه خاص داشالالته باشالالند و تمامی قوانین پ  از عقدها بايد نسالالبت به اين امر مهم توانسالالان

                                                                  دو رکعت نماز شخص داراي همسر بهتر از هفتاد رکعت نماز شخص بدون همسر است.         »صادق)ع( روايت شده که فرمودندو 

ست که ست براي ازدواج به آن موارد فوق الذکر، مطالبی ا سب ا شديم، اما چیزي که منا ست  به عنوان مقدمه براي نكاح متذکر  پرداخت، اين ا

پی ريزي محكم و  وکه بدانیم براي اين امر مهم و بسیار حساس، چه کسی سزاوار است انتخاب  شود و چه کسی سزاوار نیست، تا اين که شالوده 

کنیم؛ زيرا زن وقتی انتخاب کنیم و به تعبیر ديگر بدانیم براي گردن خود چه طوق مناسالالالبی را انتخاب میمناسالالالب خانواده را از همان ابتدا قوي 

                                                             آويزد.      انتخاب شده و خطبه عقد جاري شده، طوق گردن انسان است و بايد انسان متوجّه باشد چه چیزي به گردن خود می

یم اجازه ولّی در نكاح خواهیم مورد بررسالالالی قرار دهیم و نظرات متفاوتی را در اين باره بررسالالالی کنبا توجّه به مقدمه مطالب نكاح،  آن چه می

انديشمندان  شود اماها متوجّه جن  مونث میآيد ذهن انساناست هم در مورد مذکرها و هم در مورد مونث ها، هر چند وقتی کلمه نكاح پیش می

ول مطالب خود را در کنند. بنابراين قسمت ادانند و بررسی میو صاحبان نظر و فكر نكاح را هم در مورد جن  مذکر و هم در مورد جن  مونث می

        کنیم.                                                                           مورد اذن ولی در نكاح بررسی می

 

 اذن در لغت     -2

شرعاً صرف، اذن  شد. اباحه ي ت شخص در آن چه ممنوع می با صرف براي  شتن منع و دادن حقّ ت با  اذن در لغت، اعالم به اجازه چیزي، اباحه ، بردا

شد و  روشن، يابدو با اذن صريح و گفتارراه هاي زير تحقق می شهادت حال، به اين صورت که در مقابل مالكش تصرف کند و امكان منع مالك با به 

 . 2چیزي نگويد که اين وضعیت نشان دهنده رضايت و اذن اوست

                                                 
 . 1تحریر الوسیله ، کتاب نکاح ، مساله  -1

 .23حسینی، دکتر سید محمد ، فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی ، ص -1
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 در نکاح والیت  -3

 نکاح مؤنث ها -3-1

ه نادرست به مثل شیشه اي کوچكترين ضربباشد، جنسی بسیار ظريف و حساس و به قولی بسیار نازک که اگر قسمت اول در مورد جن  مؤنث می

 باشد.                    شود و ديگر قابل تعمیر نمیمی شكند و ريزاو وارد شود می

عده اي بر اين باورند که اناث پ  از رسالالیدن به سالالن سالالیزده سالالالگی تا پايان پانزده سالالالگی وبا وجود معافیت از شالالرط سالالن، چنانچه معناي 

شويی را بفهمند  سن 1041توانند خود طرف عقد قرارگیرندو ازدواج نمايند. قانون مدنی، ماده میزنا سیدن به  سال تمام نیز  15می گويدو بعد از ر

شوهر کنند. ااناث نمی صحّت عقد نكاح میمیز متن ماده فوق  فهمیده توانند بدون اجازه ولّی خود  شرط  شد و بدون اجازه شود که اجازه ولّی  با

گردد. حتی اگر دختري ولّی ندارد براي ازدواج، بايد قیم ايشالان اجازه ازدواج دهد. زيرا چنین دختري هنوز نكاح نافذ نیسالت و منعقد نمیولّی، عقد 

دهد. نمیها بی خبر است و آن ها را مورد ارزيابی قرار بیند و از بديسرد و گرم زندگی را لم  نكرده و تجربه ي الزم را ندارد و تنها خوبی ها را می

 .                                                                                        1تواند او را نجات دهد کسی است که زندگی را تجربه کرده باشد و خوب و بد زندگی را بدانددر اينجا تنها کسی که می

بر اساس ماده  -1تواند بدون اجازه ولّی خود شوهر کندو سال تمام نرسیده  نمی 18ن طبق مطالب فوق چند دلیل وجود دارد که دختري که به س 

ي کسالالالی را در نكاح الزم ندارد. از مفهوم ماده فوق سالالالال تمام دارد و ولّی ندارد هر گاه بخواهد ازدواج کند اجازه 18ق.م، فقط دختري که  1044

شد د و ولّی خاصی ندارد اجازه ي قیم الزم میسال تمام ندار 18شود که براي دختري که فهمیده می سال تمام دارد  18دختري که کمتر از  -2با

كاح نافذ در حكم غیر رشیده است و اگر ولّی خاصی ندارد تمام اختیارات اموال و حقوق مالی ايشان با قیم است و براي عقد نكاح، اجازه ي قیم در ن

بايد حفاظت از صغیر را در ورود به آن در نظر بگیرد و تمام مصالح دختر را بسنجد. بنابراين دختري  ترين امري است که قیماست. زيرا نكاح بزرگ

ی يا قیم او باشالالد  15که پ  از  ق.م و   1043نكاح دختر پ  از هیجده سالالال تمام ماده  -3سالالال تمام ازدواج نمايد،  حتماً بايد با اجازه ولّی يا وصالالّ

سال هم گذشته باشد با اجازه پدر يا جدّ پدري است مگر اينكه پدر يا جدّ پدري  18ه يعنی باکره است، هرچند از نكاح دختري که هنوز شوهر نكرد

صورت دختر می شرايط نكاح و مهري که بین تواند با معرفی کامل مردي که میبدون دلیل موجه اجازه ندهند که در اين  شوهر کند و  خواهد با او 

روز از تاريخ اطالع ، دفتر  15ب را به پدر يا جدّ پدري اطالع دهد و بعد از اج مراجعه و توسالالالط دفتر مزبور مرا تدفتر ازدوها قرار داده شالالالد ، به آن

 .                                    2تواند نكاح را منعقد سازدمزبور می

اري و تالش، مردم محله شد و آن مرد را هم از نظر اخالقی و رفتمفهوم ماده ي فوق اين است که وقتی دختر، شوهر دلخواه خود را پیدا کرده با

شند، امّا پدر يا جدّ پدري دختري که پ  از  سايه ها تأيید کرده با شد  18يا کوچه يا هم ست اجازه ندهد،  وسال تمام هنوز ازدواج نكرده با باکره ا

د. ولی اگر دختر باکره نباشالالد و بنابر دلیلی )نكاح( بكارت او زايل شالالده ج را بپذيري آنها ازدواج کند و عواقب بعد از ازدواتواند بدون اجازهدختر می

 باشد، نیازي به اجازة پدر يا جدّ پدري يا اطالع رساندن آن توسط دفتر ازدواج نیست.         

ست منوط به اجازه شد و فرق نمیي ولّی میدر فقه و حقوق امامیه نكاح دختري که باکره ا شوهکند که با شرط دختر  شد يا نه، بلكه  ر کرده با

یم قي ولّی يا وصی يا هاساسی، باکره بودن او است. بنابراين در حقوق امامیه دختري که باکره است هر سنی که داشته باشد نكاحش حتماً  با اجاز

ال تمام داشته باشد، سفسخ نكاح نموده و هیجده گردد، و دختري که قبالً ازدواج کرده خواه آن که شوهرش فوت کرده يا طالق گرفته يا منعقد می

ست، با توجّه به مفاد ماده چنان چه بخواهد مجدداً ازدواج بنمايد اجازه ر ق.م، اگر ولّی با ذکر علت موجه از دادن اجازه به دخت 1043ي ولّی الزم نی

سابقه شده جلوگیري کند،  و مرد هم  شنهاد  شخود براي ازدواج با مردي که پی شي خو شته با تواند با مرد د، دختر نمیی در بین اهالی و مردم ندا

سابقه شد از نكاح با مردي که  شد و از خانواده محترمی با صیل کرده با شرارت يا جرم مورد نظر ازدواج بنمايد. مثالً اگر دختر تح شی يا  ي چاقوک

صورت تشخیص درست بودن علت موجه يا ناعمومی دارد منع می سابقه آن مرد  در بین اشود. که در اين  ست و اظهار نظر درست بودن علت اوالً 

 تواند مورد را بررسی کند.         عموم، و همچنین دفتر ازدواج می

سال  18ق .م و اجازه را بايد شخص پدر يا جدّ پدري بدهد و اگر بدلیلی نباشد، و تحت قیومت باشد براي ازدواج دختري که به سن  1044ماده 

سی شد. از مفاده مادهده اجازة قیم الزم نمیتمام ر ست آن ها ي فوق فهمیده میبا شخیص در ضر بودن پدر يا جدّ پدري و ت صورت حا شود که در 

 .                                                   3ي ولّی شرط اساسی در نكاح است مگر اين که دختر باکره نباشد، يا غائب باشد يا به علت مجنون و سفیه بودن تحت قیومت باشداجازه

 

                                                 
 .51مصطفی ، حقوق خانواد ه ، کتاب نکاح ، ص  محقق داماد، -1

  59، ص  همان -2

 . 78، ص  1امامی، اسداهلل ، حقوق خانواده ،ج -1
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 نکاح ذكور -3-2

صورت می سیلهعقد نكاح که بین دو نامزد  ضاي آن دو واقع میگیرد، بو صد و ر شاء بنمايد میشود. پ  هر کي ق صد ان تواند طرف   که بتواند ق

دهد، پ  دادن آن قرار می گردد و غیر مسالالتقیم، خود را متعهد بهنفقه به زوجه میعقد قرار گیرد و آن را منعقد سالالازد. با نكاح دائم، زوج مكلف به 

صغیر ذکور نمی شد چنان چه مشخص  سن ر شخص ذکور قبل از  شد. صرف در اموال و حقوق مالی خود بنمايد اگر چه ممیز با شد، تواند ت میز با

ق.م مؤيد مطالب فوق الذکر اسالالت  1209ي  ي ولّی يا قیم خواهد بود. مادهازهتواند عقد نكاح را منعقد سالالازد ولی صالالّحت و نفوذ آن منوط به اجمی

س ست. غیر رشید هم از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع ا سال تمام نباشد در حكم غیر رشید ا ت و هر چند از وهرک  که داراي هیجده 

           شود.                                      ته نمیطرف دادگاه، معافیت از شرط سن به او عطا گردد، باز هم رشید شناخ

ها حكم داده باشالالد بنابر آن چه گذشالالت، ذکوري که قبل از هیجده سالالال تمام، معافیت از شالالرط سالالن بخواهد ازدواج کنند و دادگاه هم به آن

صحّت آن با اجازهمی شد نیاز به اجازه ولّی يا ي ولّی يا قیم خواهد توانند عقد نكاح را منعقد کنند، ولی  شده با صادر  شد آن ها  بود، ولی اگر حكم ر

 . 1قیم نیست

 

 امامیه  والیت در نکاح در فقه -4

تواند در هر سنی که باشد واليت ازدواج بنمايد. امامیه، ولّی در نكاح پدر يا جدّ پدري است و براي فرزند صغیر خود چه پسر و چه دختر میدر فقه 

سران وقتی  ست آوردند از تحت واليت خارج میپ شدند و بلوغ و عقل کامل بد شید  توانند ازدواج کنند. در مورد نكاح دختر باکره شوند و میکه ر

ست . عدّه سیده اند در بین حقوقدانان امامیه اختالف ه شد و بلوغ بدون پ  از آن که به بلوغ و عقل ر اي از آن ها معتقدند که دختر باکره پ  ازر

شوهر اختیار کند. بنابراين نكاح دختر باکره با اجازهي ولّی نمیاجازه شوهر تواند  ست که هنوز  ي ولّی خواهد بود. در اينجا منظور از باکره دختري ا

اسالالت.ولی نكرده و يا بدون نزديكی طالق گرفته اسالالت هر چند که قبل از ازدواج به نحوي از انحا، مانند عمل جراحی يا پريدن بكارت او زايل شالالده 

شبهه زنا براي ازدواج، اجازه ست، مانند  ست داده ا شیده که به طريقی ديگر قبل از ازدواج بكارت خود را از د ست و دختر ر ي ولّی در نكاح الزم نی

            .                                                                       2تواند ازدواج کندخودش آزادانه با کسی که می

تواند ازدواج کند و دختر هیچ اختیاري ي ولّی نمیاي ديگر از حقوقدانان امامیه معتقدند دختر رشیده باکره درهر سنی که باشد بدون اجازهعدّه

شرايطی اجازه صحّت نكاح میاز خود ندارد، تحت هر  شرط  شد. عده اي  ديگر از فقهاء امامیه بین نكاح دائم و موي ولّی  قت تفاوت قائلند. گروهی با

ي ولّی الزم نیسالالالت. گروهی ديگر بر دانند و در موقت، دختر اختیار دارد که خود شالالالوهر انتخاب کند و اجازهي ولّی را الزم میدر نكاح دائم اجازه

                                                                                                  .  3ي ولّی الزم استي ولّی الزم نیست ولی در نكاح موقت اجازهکنند يعنی در نكاح دائم اجازهعك  عمل می

دانند، ولی چنان چه ي ولّی را در نكاح دختر باکره رشالالالیده الزم میتوان نتیجه گرفت که فقها و حقوقدانان امامیه، اجازهاز تمام موارد فوق می

ش شیده مايل با شأن در اخالق و رفتار خود او میدختر باکره ر شد و مردم و اهالی محله ازد با مردي ازداوج کند که هم  کنند و او به نیكی ياد می با

 يدواج دارد، در اينجا دختر باکرهدهد و دختر هم نیاز به ازپسندند، اما ولّی يا وّصی يا قیم بدون دلیل موجه اجازه ازدواج نمیاز نظر اخالق او را می

ر و جدّ ي ولّی ازدواج کند. البتّه با انجام مراحل قانونی و مراجعه به دادگاه و دفتر ازدواج و مطلع کردن ولّی يعنی پدتواند بدون اجازهمیرشالالالیده 

 پدري نه وصی و قّیم که در صورت نبودن پدر و جدّ پدري نیاز به اجازة وصی قیم در ازدواج نیست.                   

ر ازدواج، دختر باکره رشیده کسی را بايد اختیار کند که هم شأن خود يعنی کفو باشد امام خمینی )ره( در تحرير الوسیله کتاب نكاح اين که د

از جمله چیزهايی که سزاوار است هنگام ازدواج در نظر «  4مما ينبغی أن يهتم به االنسان النظر فی صفات من يريد تزويجها»فرمايد و مسأله اول می

ست که می صفات کسی  ا شود  ست و فرق نمیگرفته  صفات ا کند خواهد با او ازدواج کند . در نكاح مهمترين مسئله که بايد مورد توجّه قرار گیرد 

ي هاچه دختر بخواهد انتخاب کند چه پسر،آنچه الزم است اينكه همسري صالح و داراي صفات نیك باشد. نزديكان او رادر نظر بگیرد و براي نطفه 

شد چه جايگاهی را براي خود انتخاب می سب انتخاب کند ، و متوجّه با شتزاري منا شريك خود قرار  میخود ک سی را  دهد و عقايد و کند و چه ک

زوّج امرأه من ت» فرمايدو دهد. تنها زيبايی و مال را انتخاب خود قرار ندهد. در اين باره رسول اکرم)ص( میاسرار خود را در اختیار چه کسی قرار می
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کسالالی که زنی را تزوي  کند و از اين کار منظوري به جز جمال او ندارد چیزي که خشالالنودش کند از او « اليتزوجها إاللجمالها لم يرضالالیها ما يحب 

 .                       1نخواهد ديد

ست، اما نبايد تنها ويژگی مورد نظر  صفات ا صفات اخالقی هر چند که براي انتخاب، زيبايی هم يكی از  شد و ديگر  ا ناديده بگويم . مهم رما با

سا افرادي که زيبايی ديگران آن شود ، چه ب سر در نظر گرفته  ست که بايد در انتخاب هم سه ترين وجه مورد نظر، اخالقیات ا سو ها را در انتخاب و

               باشد.                                        مینآيد، که هرگز قابل جبران وجود می شوند و عواقب تلخ و ناگوارتري در زندگی بهپايد که از هم جدا میکرده و ديري نمی

 چه كسانی در عقد میان دختر و پسر صاحب اختیار هستند -5

ست و آينده افراد را رقم  می  ساس ا شويی، پیمانی ب  مهم و ح ست، که  زند به داليل متعدد اذناز آن جايی که پیمان عقد زنا ولّی در آن جايز ا

ستفاده باشد. زيرا ولّی اين مسیر را طی کرده و سردي و گرمی زندگی را چشیده است و میها همان تجربه ولّی در زندگی میترين آنمهم تواند با ا

ندگی خود نیست و نابود شود ، زيرا از تجربیات خود کاستی هاي موجود در پیمان عقد و ازدواج پسر يا دختر خود را تشخیص دهد، و نگذارد گُل ز

ست، پدر نیز تالش میمهم شش او میوه دادن خوبِ درختان خود ا کند که ثمره زندگیش که ترين آرزوي پدر مانند يك باغبان که تمام تالش و کو

شود . دلیل ديگر اذن ولّی اين ست و نابود ن شد و بدون جهت نی شته با ست زندگی خوبی دا سر ا سر در انتخاب  همان دختر يا پ ست که دختر يا پ ا

بینند و خوب ها را نمیکنند، زيرا در سالالالنی قرار دارند که بديهاي انتخاب ندارند و همه ي موارد را خوب تلقی میزندگی آينده توجّهی به بدي

 .                                                                   2رشار از موفقیت و لذّت داشته باشنددهند . پ  نیاز است از تجربیات پدر استفاده کرده و آينده ي خود را تباه نكنند تا زندگی ستشخیص نمی

صاحب اختیار در عقد می شه در فقه و حقوق امامیه، پدر و جدّ پدري را   سبت به يكديگر ، و براي صاحبان خرد و اندي دانند. با اندک تفاوتی ن

لالب و الجدّ من طرف األب بمعنی أب األب فصاعداً واليه » تر رود و برادر و خواهر اختیاري در عقد قايل نیستند. ه پايینديگران از جملة مادر هر چ

صغیره و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وکذا المنفصل عنه علی الظاهر ، وال واليه لالم علیهم وللجدّ من طرف ألم ول صغیر و ال و من قبل أم علی ال

پدر و جدّ از طرف پدر يعنی پدر پدر و هم چنین هر چه باالتر برود بر « بأن کان أبان کان أباً الم األب مثالً ، وال لألخ والعم و الخال و أوالدهم.االب 

علی  طفل صغیر و دختر صغیره و مجنون واليت دارند، مجنونی که جنونش متصل به بلوغش باشد و هم چنین آن که جنونش جدا از بلوغش باشد

ک ندارند، و الظاهر بر او نیز واليت دارند، و اما مادر و جدّ مادري هر چند که از طرق مادر پدر بوده باشالالد يعنی پدر مادر پدرش باشالالد واليت بر کود

 . 3همچنین برادر و عمو و دايی واوالد آنان واليت بر کودک ندارند

ه سن قانونی نرسیده است بتواند تا یر يا صغیره را دارد پدر يا جدّ پدري است، که میبا توجّه به مسأله ي فوق، تنها کسی که حقّ واليت بر صغ

شر او را در نظر بگیرد و صغیر، او را راهنمايی کند و خیر يا  صمیم بگیرد و در امور مربوط به زندگی و آينده  سته و بدون  براي او ت نگذارد که ناخوا

 18اکره باشالالد بعد از سالالن بتواند صالالغیر را رهبري کند، حتی اگر نابود نكند. پدر يا جدّ پدري اسالالت که میتفكر و دلیل به چاه بیفتد و آيندة او را 

 ا تنها اوست که دوست نالداردي او اتخاذ کند، زيرتواند تصمیمات الزم دربارهسالگی هم تنها او می

ي مسأله اين است که پدر، پدر پدر و هر چه باالتر رود اشد، نتیجهاي درست و خوب داشته ب ي زندگی او نابود شود و دلش می خواهد نتیجهثمره 

ي رشیده اگر بر دختر بالغه بر صغیر و مجنون حقّ واليت دارند اما مادر، مادر پدر و حتی پدر مادر پدر حقّ واليت بر کودک ندارند. پدر و جدّ پدري

شد واليتی ندارد، ولی اگر دختر بالغه شیده باکره بیوه با ست، عده اي گفته اند ي ر شد اقوالی متعدد ا ست و پدر و جدّ کبا ه چنین دختري مستقل ا

ت و واليت مستقل بر دارند. و دختر خودش سلطن گويند پدر واليتی مستقل و جدّ پدري واليتی مستقلپدري بر او واليت ندارند. عده اي ديگر می

   خود ندارد.                                          

  

 چرا برخی فقهاء در ازدواج موقت دخترباكره اذن پدررا شرط كرده است؟-6

ست ،.ازدواج موقت به ازدواجی گفته می شدن نیازهاي زن و مرد، چار چوب ازدواج )دائم و موقت( را معین کرده ا سالم براي برآورده  شود که بین ا

رضايت طرفین، همراه مهر معین تا زمان مشخص عقد ازدواج بسته شود. از نظر اسالم صحّت زن و مردي که هیچ مانعی از ازدواج نداشته باشند و با 

صورت فقدان پدر، جدّ شروط به اجازة پدر و در  ست، از جمله اينكه عقد نكاح )موقت يا دائم( با دختر باکره م شرايطی ا پدري  ازدواج موقت داراي 

 .                                                                                                   4نداشته باشد، نیازي به اجازه نیستاست، ولی اگر باکره نباشد و يا پدر و جدّ پدري 
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و  فرمايدو بنابر اقوي اجازة پدر يا جدّ پدري الزم نیسالالت، هرچند که بهتر اسالالت بدون نظردر میان مراجع، حضالالرت آيت اع نوري همدانی می

 .                1ي پدر و جدّ، صحیح نیستاي که به حدّ رشد و تشخیص مصلحت نرسیده است، بدون اجازهي آن ها اقدام به ازدواج نكند. ولی ازدواج باکرهاجاز

کنند ، اما میمه میضالاله آن دانند، و اذن پدر را بشالالود برخی از مراجع رشالالیده بودن دختر را کافی             نمیپ  همان طوري که مالحظه می 

شیده به دختري گفته میعده اي آن را کافی می شار، هیجانات و تدانند. ر شخیص دهد و به دور از ف صلحت خود را ت شهوانی شود که م حريكات 

شد. اما دختري که از  بلوغ عقلی برخوردار شته با صمیم بگیرد وبه آينده ي خود وخانواده و حیثیت خانوادگی توجّه دا س ت تواند راجع به ت و نمینی

پدر يا جدّ پدري  داند، هر چند سالالنش زياد باشالالد، رشالالیده نخواهد بود و بدون اذنآينده تصالالمیم بگیرد و خیر و صالالالح خود و خانواده اش را نمی

 تواند ازدواج کند.                                        نمی

دانند، در اين مسالالأله اتفاق نظر دارند. در مواردي که پدر يا جدّ پدري غايب جدّ پدري را شالالرط می هايی که اجازه ي پدر يااکثر فقهاء يعنی آن

س شرعاً هم کفوا او شود که  سبی پیدا  شد، يا همسر منا شته با شند به طوريكه نتوان از آنان اجازه گرفت، و دختر نیاز مبرم به ازدواج دا ت و پدر و با

 .                                                                                           2کنند الزم نیست از پدر و جدّ پدري اجازه گرفتد و سخت گیري میشونجدّ پدري، بدون جهت مانع می

شهید مطهري )ره( در اين باره می ستاد  سته اند؟ ا شرط دان سفهفرمايدو  فاما اين که چرا برخی فقهاء اجازة پدر را   ست ل شی از اين  ا ي آنان نا

وه که دختر قاصر است و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به اين جهت بوده چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه،که بی

ساله نیازي به موافقت پدر نداردو دوشیزه  سالم در ادارهساله طبق اين قول نیاز به اجازه دارد؟ به عالوه اگر  18شانزده  ي کار خودش دختر از نظر ا

برادر  قاصر است، چرا اسالم به دختر بالغ رشیده استقالل اقتصادي داده است و معامالت چند صد میلیونی او را صحیح و مستغنی از موافقت پدر يا

وط است. مربوط است به ح  شكارچی گري مرد از اي از روانشناسی زن و مرد مربي ديگري دارند که به گوشهداند؟ اين مطالب فلسفهيا شوهر می

سیر محبت، آنچه مرد را می ست و زن ا شهوت ا صداقت مرد  مرد بندة  سبت به وفا و  لغزاند و از پا در يك طرف و از طرف ديگر خوش باوري زن ن

ست. امّامی شتر ا ستقامتش در مقابل مرد بی صبر و ا سان،  شنا ست، و زن به اعتراف روان شهوت ا سیر آن چیزي که زن را از پا در می آورد  آورد و ا

ي محبت، صفا، وفا، و عشق از دهان مردي بشنود، خوش باوري زن در همین جاست. زن مادامی که دوشیزه است و هنوز کند اين است که نغمهمی

کنند. ی از اين احساس زن همواره استفاده میکند. مردان شكارچصابون مردان به جامه اش نخورده، زمزمه هاي محبت مردان را به سهولت باور  می

شق تو می»دام  شكار دخترانی که درباره« میرم عزيزم، از ع ست دختر مرد براي  ست که الزم ا ست. اينجا ي مردان تجربه اي ندارند بهترين دام ها

ستثنايی برا شرايط ا ست و پدران جز در  سات مردان بهتر آگاه ا سعادت میناآزموده، با پدرش که از احسا خواهند مشورت کند، و ي دختران خیر و 

ست. پ شته ا شانة او گذا ست حمايت خود را روي  ست، بلكه د   اين لزوماً موافقت او را جلب کند. در اينجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نكرده ا

 .                         3سوء ظن به طبیعت مرد نیست يك احتیاط و مراقبتی است که قانون براي حفظ زن تجربه نكرده، کرده است و ناشی از نوعی

فرمايدو سخن مرد به زن) که رسول اکرم )ص( آن روانشناس خدايی، اين حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان کرده است. آن حضرت می

 .                                  4رودتو را دوست دارم( هرگز از دل زن بیرون نمی

شخص میب سالم م ستاد، حكم اذن پدر در ا ضیحات ا سالم نمیا اين تو ستهشود ، و آن اين که ا هاي عجوالنه، يك عمر زندگی با خواهد با خوا

 صفا و صمیمیت در آغوش گرم يك خانواده و مستحكم و همیشگی را از دست برود .            

 در نکاح قبل از بلوغ                   والیت-7

 . 5ساس قانون مدنی، نكاح صغیر اعم از پسر يا دختر قبل ازبلوغ  ممنوع استبر ا

ن يا وکالت اما در صورتی که نكاح صغیر با اذن ولّی انجام گیرد صحیح و نافذ است، خواه آن که ولّی خود به اين امر مبادرت نمايد يا  به ديگري اذ  

شده توسط  سبت به عقد انجام  صغیر پ  از بلوغ ن سر و يا دختر  صغیر منعقد کند.  طبق نظر مشهور فقها، پ ولّی ، حق دهد، که عقد نكاح را براي 

 .       6کنداختیار ندارد. همچنین اصل لزوم و استصحاب نیز اين نظر را تأيید می

                                                 
 همان .  – 2

 توضیح المسائل مراجع فاضلی ، نوری ، بهجت ، سیستانی ، مکارم. – 1

 .78 -79مطهری، مرتضی،  نظام حقوق زن در اسالم ، صص  -1

 .569، ص  2اصول کافی ، ج   - 2

 ق. م . 1041ماده -3

 . 393، ص  2 ، و امام خمینی )ره( ، تحریر الوسیله ، ج 220، ص  2حلی، جعفر بن حسن محقق ، شرایع االسالم ، ج  -4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

نظر           .                                                                                          1با اين حال برخی از فقها بر اين باورند که پسر يا دختر پ  از بلوغ حق خیار دارند

گردد. بنابراين در قبول يا رد اين فقها در مورد حقّ خیار پ  از بلوغ تا حدودي پذيرفته شالالدنی اسالالت. زيرا با نكاح، صالالغیر متعهد به مهر و نفقه می

                                                        .                  2باشدگیرد و نكاح نسبت به او الزم مینكاح حقّ خیار دارد. ولی صغیره چنین تعهدي بر دوش نمی

 .                                                                                       3باشدي ولّی به شرط رعايت مصلحت مولی علیه صحیح         میعقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه

نكاح صغیر يا صغیره مصلحت او را ناديده بگیرد ، در صحّت و عدم صحّت عقد دو نظريه وجود داردو گروهی از فقها، در صورتی که ولّی در اذن 

 .                                                           4گرددمعتقدند که عقد مذکور به کلی باطل است و اجازه صغیر يا صغیره پ  از بلوغ موجب صحّت آن نمی

ه صغیر يا صغیره گروهی ديگر از فقها بر اين باورند که چنین نكاحی صحیح است، ولی به صورت فضولی واقع شده است و موقوف بر آن است ک

                                                          پ  از بلوغ آن را اجازه بدهند يا رد کنند که در صورت اجازه ، عقد صحیح و در صورت رد باطل است.                    

، اذن پدر يا جدّ پدري را در نكاح باکره الزم شمرده است، هر چند دخالت در ازدواج دختري که به سن بلوغ رسیده 1043قانون مدنی در ماده 

نحرافات اجتماعی چنین حكمی را مقرر باشالالد، ولی قانونگذار براي حمايت از نهاد مهم خانواده و پیش گیري  از امیسالالت، بر خالف اصالالول قواعد ا

 نموده است. زيرا دختران به دلیل کم تجربگی و با غلبه عواطف و احساسات، ممكن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود به

ظر راي  میان فقیهان معاصر پیروي کرده ازدواجی نامناسب اقدام  کنند و گرفتار هوسبازي مردان هرزه و ناپاک شوند. قانون مدنی در اين حكم از ن

 .                                                          5باشد و آراي مختلفی مطرح گرديده  استاست که در اين زمینه میان فقیهان امامیه نظريه واحدي حاکم نمی

 موارد سقوط اعتبار اذن ولی-8

ازدواج کند. چنین ازدواجی  تواند بدون اذن پدر يا جدّ پدري خويش اقدام بهگردد و دختر باکره میولّی سالالالاقط میدر پاره اي از موارد، اعتبار اذن 

    باشد. اين موارد به شرح ذيل استو                                                                صحیح و نافذ می

 منع غیر موجه ولی-8-1

باشد. در صورتی که يد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن اذن ولّی در نكاح دختر باکره حفظ مصلحت دختر، خانواده و جامعه میچنان چه اشاره گرد

، وجهی ولّی از اختیار خويش سوء استفاده کند و بدون دلیل يا به دلیلی غیر موجه از  ازدواج دختر باکره با همسر شايسته و مناسب جلوگیري کند

هرگاه پدر يا جدّ پدري بدون علت موجّه از اجازه مضالالايقه کند، » داردواعالم می 1043باشالالد. در اين مورد قانون مدنی اعتبار اذن او نمی براي بقاي

صورت، دختر میاجازه ست و در اين  ساقط ا شرايط نكاح و مهري که بین آنتواند با معرفی کامل مردي که میي او  ها خواهد با او ازدواج نمايد و 

، 1370ال قرار داده شده، پ  از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام کند. که در اين مورد تا پیش از س

رد. رجوع به کنمود و دادگاه پ  از ناموجه تشالالالخیص دادن علت منع، اذن به نكاح را صالالالادر میدختر باکره براي ازدواج بايد به دادگاه مراجعه می

باشالالالد. قوانین برخی از تر با رأي فقهاي اهل تسالالالنن سالالالازگار میدادگاه و اثبات  نا موجّه بودن دلیل منع، برخالف نظر فقیهان امامیه بوده و بیش

ست سته ا ست، رجوع به دادگاه را الزم دان سالمی که متخذ از فقه عامه ا ن الزواج اذا رغبت فیه اليجوز  للولی ان يمنع من فی واليه م»  6کشورهاي ا

 ...«                                                                                                   و کان اصلح لها و اذا وقع المنع فللقاضی ان باذن به 

يعنی مراجعه دختر به دادگاه و  1043ي دهشالالوراي نگهبان به هنگام اظهار نظر در اصالالالحیه قانون مدنی مصالالوب مجل  شالالوراي اسالالالمی، ما

صالح نمود، ا سالمی آن را ا شوراي ا ست. مجل   سته ا شرعی مغاير دان شخیص داده و آن را با موازين  شرع ت گر گرفتن اجازه براي ازدواج را خالف 

در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه توان نكاح او را باطل دانسالالالت. نمیشالالالان خود ازدواج کند،  دختر بدون مراجعه به دادگاه با مرد هم

 . 7مدنی خاص از شرايط نكاح نبوده است

                                                 
 . 300، ص  2خوبی، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ، ج  -5

 . 106و  105 ص،  18مروارید، علی اصغر ، سلسله النیابیع الفقهیه ، ج  -1

 .14/8/70ق . م ، اصالحیه  1041ماده  -2

 .701،ص2طباطبایی، سید محمد کاظم ، عروه الوثقی، ج -3

  .89و81 صواده ، صکاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی خان -1

 .قانون خانواده الجزایر  12ماده  -1

 .23066،ص2سیدحسین ،حقوق خانواده ،ج، صفایی - 1
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 عدم دسترسی به ولی-8-2

تواند بدون اذن ولّی با همسر شايسته و در صورتی که پدر يا جدّ پدري غايب بوده، يا به آن ها دسترسی  نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می

 .                                                                                   1همتاي خود ازدواج  کند

 .                                                              2«يسقط اعتبار اذنه اذاکان غايبا اليمكن االستیذان» نويسدو سید محمد کاظم يزدي دراين باره  می

رود، و دختر براي ازدواج با کسی که هم شأن ز بین میاي ولّی ساقط شده و اجازه گرفتن از ولّی ممكن نباشد، اعتبار اجازه يعنی اين که وقتی

 و شايسته اوست آزاد است و نیاز به اجازه پدر يا جدّ پدري ندارد.                                              

 

 حجر یا فوت ولی -8-3

باشد. همچنین اگر پدر يا جدّ پدري دّ پدري دختر به علتی محجور يا تحت قیومت باشد، اذن شخص ديگري مانند قیم او الزم نمیاگر پدر يا ج

در  دختر از دنیا رفته باشند، دختر مكلف به کسب اذن شخص ديگري نیست و اعتبار اذن ولی ساقط است . قانون مدنی ، به سقوط اعتبار اذن ولّی

بیان ق. م با صراحت، سقوط اعتبار اذن ولّی را در مورد حجر  1044، ماده 1370فوت او اشاره نكرده است. اما تا پیش از اصالح سال صورت حجر يا 

                             .                   3«بود و اجازه قیم او الزم نخواهد بودبه صورت زير تنظیم گشته  1043ق.م با اشاره به ماده قبل يعنی  1044کرد. يعنی مادهمی

، با توجّه 1370با اين حال، در سقوط اذن ولّی به هنگام حجر يا فوت او، ترديدي وجود ندارد. از اين رو نويسندگان حقوقی پیش از اصالح سال 

ستنباط می  1044یه وحدت مالک با موضوع ماده کردند. اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنی، آراي فقهاي امامبه سابقه فقهی حكم اين موضوع را ا

 .                                                       4کندق . م اين نظر را تايید می

 

 در نکاح صغیر والیت-9

 ردوتوان استوار کي صغیر را در نكاح او بر دو مبناي مختلف میدخالت خانواده

 حمايت از صغیر  -1

شالالود. در شالالود و نیك و بد او ، نه تنها به همسالالرش، به خانوادة او نیز مربوط میی که از اين پ  عضالالو خانواده میي کسالالاظهار نظر درباره -2

اول حقوق مدنی مبناي نخست پذيرفته شده بود. زيرا، رضاي خانواده تنها در نكاح صیغه اثر داشت و شخص کبیر )جز در مورد دختري که براي بار 

سرپرتر اينكه اجازههمسر آزاد بود . مهمکند( در انتخاب شوهر می صغیر تنها با  شت اين ي نكاح  ست قانونی او بوده،اگر کودک پدر يا جدّ پدري دا

شتند.  در صورت فوت اولیاي قهري، تصويب ارادة او با قیم بوده و احتمال داشت که اجازه را او می داد و ساير اعضاي خانواده در اين راه سهمی ندا

 .                                                                      5ارجی باشدقیم شخصی خ

نیز دخالت خانواده همچنان بی اثر ماند، ولی مبناي ديگري براي دخالت پدر و جدّ پدري مطرح شالالد که پیش از آن  61پ  از اصالالالح سالالال 

شاخه اي از  شت. اين مبنا،  ستره« واليت»سابقه ندا ست که گ شخصی ترين چهرها سايه ي تازه اي يافته و بر  سر، نیز  ي زندگی، يعنی انتخاب هم

 .  6افكنده است

ي حمايتی دارد و شالالالاخه اي از اقتدار پدري اسالالالت که بدين ترتیب بايد پذيرفت که دخالت ولّی قهري در ازدواج فرزند صالالالغیر خود کمتر چهره   

رهاي آن کاسته شود. اختیار پدر مبنی و محدود به مصلحت فرزند است و دختر و پسر صغیر از محدود به مصلحت مولی علیه شده است، تا از خط

 .                                                                                        7اين حیث با هم تفاوتی ندارند

                                                 
 .1370ق . م ، اصالحی سال  1044ماد  -2

 .1، مسئله  700، ص  2عروه الوثقی ، ج  -3

 . 1370ق . م ، اصالحیه سال  1044ماده  -1

 .287، ص  4امامی، حسن ، حقوق مدنی ، ج  -2

 .77، ص  1کاتوزیان،  ناصر ، حقوق مدنی ، ج  – 1

 .78همان ، ص   -2

 ، نکاح . 2عالمه حلی ، تذکره ، ج   - 3

 همان . – 4
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تواند به نمايندگی قهري کودک براي راين پ  از مرگ ولی قهري، قیم يا وصّی نمیشود. بناباين واليت در اثر فوت و زوال عقل و کفر ساقط می

 .                    1او تصمیم بگیرد. دختر و پسر صغیر، پ  از بلوغ و رشد نیز حق فسخ نكاحی را که پدر يا جّد پدري براي ايشان منعقد کرده است ندارند

رسد. به كاح پسر و دختر برابر نیست و تحمل شكست دختر در اين مرحلة زندگی دشوار تر به نظر میبايد افزود که در اخالق عمومی، اهمیّت ن

       .                                                                       2همین دلیل، قانونگذار نیز آن دو را يكسان نديده و اذن ولّی را پ  از بلوغ به نكاح اختصاص داده است

 در نکاح صغیر  بررسی فقهی ولّایت-9-1

 .                   3تواند مولی علیه صغیر را که به دلیل صغر اراده اش غیر نافذ است، به عقد ازدواج در آورددر فقه امامیه، قول مشهور اين است که ولّی می

باشالالد. بنابراين، اگر ولّی بدون رعايت مصالاللحت صالالغیر، او را به عقد ازدواج البتّه واليت پدر و جدّ پدري مشالالروط به رعايت مصالاللحت مولی علیه می 

 .                                                                  4دانندفردي در آورد، گروهی از فقها آن را غیر نافذ و منوط به اجازة صغیر بعد از بلوغ می

 .                        5توان  آن را درست کردبدون رعايت مصلحت صغیر باطل است و حتی با اذن بعد از بلوغ نیز نمیگروهی ديگر معتقدند که اصالً عقد  

سخ دارد يا سؤالی که اينجا مطرح می  ست، بعد از بلوغ آيا حق خیار ف سط ولّی به عقد ازدواج فردي درآمده ا صغیري که تو ست که،  شود ، اين ا

 .   6امامیه با استناد به صحیحه عبداع بن صلت معتقدند که صغیر بعد از بلوغ حق فسخ ندارد خیر؟ مشهور فقهاءِ

گويدو از امام صادق )ع( دربارة دختر صغیره که پدرش او را به عقد ازدواج در آورده است. سؤال کردم که آيا او بعد از بلوغ حق عبداع بن صلت می  

 .                                                                                              7؟ حضرت فرمودو خیرخیرهار نظر و اختیار دارد يا اظ

شده و   ضرر  ست ، زيرا  بدلیل اثبات نفقه و مهر دچار زيان و  شهور در فقه ، وجود خیار بعد از بلوغ ا بر مبناي  در مورد اوالد ذکور ، ديدگاه غیر م

وعی ضرر الضرر ، آنها مخیرند که اين عقد را تنفیذ يا رد کنند. بعضی از فقها می گويند مقايسه اوالد اناث با اوالد ذکور، خالف میل و رغبت، ن قاعده

 .        8توان براي وي خیار فسخ را اثبات کرداست. بنابراين با استناد به الضرر می

 

 بررسی فقهی اذن ولّی در نکاح -9-2

ست. به همین دلیل در مادهقانون م ست، در نظر گرفته ا ستان براي ازدواج، اهلیّت خاص و متفاوت با اهلیّتی که در معامالت مطرح ا   70يدنی افغان

براي  39ي سال شمسی است. درحالی که سن رشد را در ماده 16مقرر کرده که اهلیّت ازدواج براي پسران، هیجده سال شمسی و براي دختران، 

 .                                      9سال ذکر کرده است 18راد اعم از زن و مرد همة اف

 

 اوصاف اذن ولی دختر كبیر -10

                                                             کند داراي چهار وصف اسامی استو                                   اذن ولّی دختر بالغ که براي نخستین بار شوهر می

ر خود تواند انتخاب همسر را به طور کلی به دختاص است ، يعنی اينكه رضاي او بايد درباره ي نكاح با شخص معیین صادر شود ولی نمیخ  -1

ات دارد و به همین دلیل مناف واگذار کند و زناشويی را ، بدون تعیین همسر خاص، اذن دهد. اين اذن به معناي حكم قانون گذار، يعنی حمايت از او،

 هم در تنفیذ نكاح موثر نیست.                                                                               

ست، يعنی پدر  و جدّ پدري می -2 ست رد کنند. بنقابل رجوع ا صمیم خود را تغییر دهد و امري را که اذن داده ا ابراين، توانند پیش از نكاح ت

تواند اذن هرگاه اطالعات نادرسالالتی که به ولّی کودک داده شالالده اسالالت او را با ازدواج فرزندش موافق کرده باشالالد، پ  از آگاه شالالدن از حقیقت می

ست نه اجازه او. با اين  توضیح که، اگر گذشته را نديده بگیرد و با همسري فرزندش مخالفت کند. بايد دانست قابل رجوع بودن از اوصاف اذن ولّی ا

                                                 
 

 . 78 -79، صص   1کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی خانواده ، ج  -5

 .49، ص  13محقق داماد، مصطفی ، حقوق خانواده ، ج  – 1

 .255، ص  2ترجمعه تحریر الوسیله ، ج موسوی خمینی، سید روح اهلل ،  -2

 .856،ص2یزدی، محمد کاظم ، عروه الوثقی ،ج-3

 .119-118، صص 7العاملی، زین الدین بن علی ، مسالک افهام ، ج  -4

 . 3 ،ح208از ابواب عقد نکاح،ص  6 ، باب 14وسائل الشعیه ، ج حر عاملی،-1

 . 49محقق داماد ،مصطفی، حقوق خانواده ، ص   -2

 . 68، ص  2صفایی، سید حسین ، مختصر حقوق خانواده ، ج  -3
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سابق را اجازه دهد ديگر مخالفت او اثر ندارد. زيرا، نكاح پ  از اجازه شود و او نكاح  صیل اذن ولّی واقع  شود و عقد ي ولّی تنفیذ مینكاح بدون تح

                      تواند بر هم بزند.                                                                            درست را نمی

تواند موجّه بودن مخالفت را بررسالالی کند و ولّی قهري ناچار اختیار ولّی قهري مطلق نیسالالت و او در اين باب اختیار کامل ندارد. دادگاه می -3

                                                                        .                      1است که داليل مخالفت خود را با ازدواج دختر به دادگاه بدهد و آن تصمیم را توجیه کند

ست که می -4 ست و تنها پدر يا جدّ پدري ا صر به ولّی قهري ا شخصی و منح صورتی که هنوز اجازه ي نكاح  تواند با نكاح دختر بالغ خود، در 

اجازه را بايد شالالالخص پدر يا جدّ پدري دختر به علتی تحت »داردو اعالم  می شالالالوهر نكرده باشالالالد، مخالفت کند. چنان که قانون مدنی در اين باره

 .                                                                                2«قیومیت باشد اجازه قیوم او الزم نخواهد بود 

 . 3مادر و ساير خويشان نیز حق دخالت در نكاح را ندارند

 . 4ب از سوي ولی قهري نیز از اين حق بی بهره استوصی منصو

 

 چرا فقهاء در ازدواج برای مردها اذن پدر را شرط نکرده است ؟   -11

شود که اسالم براي برآورده شدن نیازهاي زن و مرد، چار چوب ازدواج )دائم يا موقت( را معیّن کرده است. اما ازدواج موقت به ازدواجی گفته می

ي که هیچ مانعی از ازدواج نداشته باشند و با رضايت طرفین همراه مهر و معین تا زمان مشخص عقد ازدواج بسته شود. از نظر اسالم بین زن و مرد

با دختر باکره مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جدّ پدري « دائم يا موقت»صحّت ازدواج موقت داراي شرايطی است، ازجمله اينكه نكاح 

 .                                                                                          5لی اگر باکره نباشد و يا پدر و جدّ پدري نداشته باشد، نیازي به اجازه  نیستاست. و

چند که بهتر است بدون نظر و اجازة آنها اقدام فرمايدو بنابر اقوي اجازه پدر يا جدّ پدري الزم نیست هر در اين میان، آيت اع نوري همدانی می

 .                          6به ازدواج نكند،  ولی ازدواج باکره اي که به حدّ رشد و تشخیص مصلحت نرسیده است بدون اجازه پدر يا جدّ پدري صحیح نیست

کنند، اما دانند، و اذن پدر را به آن ضالالمیمه مینمی        کنید برخی از مراجع، رشالالیده بودن دختر را کافی   پ  همان طور که مالحظه می

دهد و به دور از فشار، هیجانات و تحريكات شهوانی شود که مصلحت خود را تشخیص میدانند. رشیده به دختري گفته میعده اي آن را کافی می

تواند راجع به آينده اما دختري که از بلوغ عقلی بر خوردار نیست و نمیگیرد و به آينده ي خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجّه دارد. تصمیم می

داند، هر چند سالالنش زياد باشالالد، رشالالیده نخواهد بود و بدون اجازة پدر و جدّ پدري خود تصالالمیم بگیرد و خیر و صالالالح خود و خانواده اش را نمی

 . 7تواند ازدواج کندنمی

دانند( در اين مسالالأله اتفاق نظر دارند. در مواردي که پدر و جدّ پدري غايب جازة پدر را شالالرط میگفتنی اسالالت اکثر فقها) از جمله آنانی که ا

اً و عرفاً باشند به طوري که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، يا همسر مناسبی براي دختر پیدا شده باشد که شرع

 .                                                                      8کنند، الزم نیست از پدر و جدّ پدري اجازه بگیردشوند و سخت گیري میبدون جهت مانع میهم کفوّ اوست و پدر و جدّ پدري، 

سفه شی از اينفل ست بدون موافقت پدران با مردان ازدواج نكنند، نا ست يا حداقل خوب ا شیزگان الزم ا صر  ي اين که دو ست که دختر قا نی

شانز شیزه که بیوه  ست، اگر به اين جهت بود چه فرقی بود میان بیوه و دو ساب آمده ا شد اجتماعی کمتر از مرد به ح شده و از لحاظ ر ده شناخته 

دارة کار خودش قاصر است، چرا ساله نیازي به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هیجده ساله طبق اين قول نیاز دارد. به عالوه اگر دختر از نظر اسالم در ا

ند؟ اين اسالم به دختر رشید استقالل اقتصادي داده است و معامالت چند صد میلیونی او را صحیح و مستغنی از موافقت پدر يا برادر يا شوهر می دا

سفه ست که به گوشهمطلب فل شكارچی گي ديگري ا ست به ح   ست. مربوط ا سی زن و مرد مربوط ا شنا ري مرد از يك طرف و ح  اي از روان 

آورد لغزاند و از پا در میي شالالهوت اسالالت و زن اسالالیر محبت. آنچه مرد را میخوش باوري زن نسالالبت به وفا و صالالداقت مرد از طرف ديگر، مرد بنده

ست. اما آن چیزي که زن را از  شتر ا شهوت از مرد بی ستقامتش در مقابل  صبر و ا سان  شنا ست، و زن به اعتراف روان سیر پا در میشهوت ا آورد و ا

                                                 
 . 79، ص  1کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی  خانواده ، ج  -1

 ، ق.م .1044ماده  -2

 .157سبزواری ، کفایه ،ص  -3

 .6، ص  2عالمه حلی ، تحریر الوسیله ، ج -4

 .2376، مسأله  387، ص  2توضیح المسائل مراجع ، ج   -1

 همان . -2

 .پیشین، فاضل ، بهجت ، نوری ، سیستانی ، مکارم  – 3

 . 1483همان ، سئوال   -1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ست که نغمهمی ست. زن مادامیکند اين ا شنود، خوش باوري زن در همین جا شق از دهان مرد ب صفا، وفا ع ست و هنوز ي محبت،  شیزه ا که دو

سهولت باور ست، زمزمه هاي محبت مردان را به  شناس آمريكايی میمی صابون مردان به جامه اش نخورده ا سور ديك، روان گويدو بهترين کند. پرف

صطالح جمله اي که يك مرد می ست.»تواند به زنی بگويد، ا ست دارم ا شبختی يك زن يعنی بدست آوردن قلب همو می« عزيزم تو را دو گويدو خو

           .                                                                                    1يك مرد و نگهداري او براي تمام عمر

ضرت می ست. آن ح ضوح بیان کرده ا سی خدائی، اين حقیقت را قرنها پیش به و شا سول اکرم)ص( آن روان سخن مرد به زن که تو را ر فرمايدو 

 .                                         2رود دوست دارم، هر گز از دل زن بیرون نمی

ساس زن همواره  شكارچی از اين اح ستفاده میمردان  شق تو می» ، « عزيزم » کنند. دام ا شكار دخترانی که درباره« میرماز ع ي مردان براي 

ست و پدران جز  سات مردان بهتر آگاه ا سا ست دختر مرد ناآزموده، با پدرش که از اح ست که الزم ا ست. اينجا در تجربه اي ندارند بهترين دام ها

خواهند مشالالورت کند و لزوماً موافقت او را جلب کند. در اينجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر می شالالرايط اسالالتثنايی براي دختران خیر و سالالعادت

یم، نكرده است، بلكه دست حمايت خود را روي شانه او گذاشته است. اگر اختیار ازدواج بدست خود باشد و موافقت پدر را شرط صحّت ازدواج بدان

سوء نیت يا ک  شرط اين که پدر  صل آزادي  آن هم به  شكالی دارد چه منافاتی با ا شد چه ا شته با شود ندا صی که مانع ازدواج دختر ب سلیقگی خا

 .                                                              3بی تجربه ، کرده است و ناشی از نوعی سوءظن به طبیعت مرد است قانون براي حفظ زن انسانها دارد؟ اين يك احتیاط و مراقبتی است که

ستاد، يكی از حكمت ضیحات ا ست در اينجا علتبا اين تو شد که ممكن ا شن  شته ها و حكمتهاي مهم اين حكم رو هاي ديگري نیز وجود دا

شد. در پايان اين بحث به اين نكته توجّه می صاً دخترابا صو سیاردهیم که جوانان و مخ شكالت بزرگی که ب ي از جوانان را گرفتار ن جوان بايد از م

شالالسالالتن هیجان نکرده  اسالالت عبرت بگیرند، چه بسالالیار جوانانی که در بهار زندگی خود با عشالالقی خالص دل به هم بسالالتند و بعد از مدتی با فرو 

شدند! ب شان با زندگی واقعی و آينده اي مبهم روبرو  سته هاي عجوالنه، يك عمر زندگی با خوايد مراقب بود به دلیل شديد صمیمیت در صا فا و 

 آغوش گرم يك خانواده و مستحكم و همیشگی را از دست نداد.      

                                                                    

 فتاوای فقها در مورد اجازه ولی -12

ارد بدون اجازه ي پدر يا جدّ خود را به عقد ديگري درآورد و اگر بدون اجازه آنان خود را به عقد امام خمینی )ره ( می فرمايدو دختر باکره حق ند

اجازه آن  ديگري درآورد و آنها موافقت نكردند، عقد منفسخ است مگر اين که پدر و جدّ او را از ازدواج به هم کفو منع کرده باشند که در اين صورت

 .4« ی شودها ساقط است و باعث فسخ نكاح نم

دختري که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، يعنی مصلحت خود را تشخیص می » ))آيت اع فاضل لنكرانی(( در دو رساله علمیه می فرمايدو

 . 5«الزم نیست دهد، اگر بخواهد شوهر کند چنان چه باکره باشد، بنابر احتیاط واجب بايد از پدر يا جدّ پدري خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر

ست  دختري که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، يعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند، »آيت اع صانعی فرموده ا

 . 6«چنان چه با کره باشد، بايد بنابر احتیاط از پدر يا جدّ پدري خود اجازه بگیرد، اگر چه عدم لزوم اجازه خالی از قوت نیست

ان سلب آزادي نمی در فتاوي خود، اذن پدر را شرط دانستند و اين به خاطر رعايت احتیاط و مصلحت دختران جوان است. اسالم از دختر فقها

ستفاده نمايند. دختر جوانی صیه می کند که از تجربیات پدر و جدّ ا شوند تو شتباه ن که هنوز با مردي زندگی  کند بلكه به خاطر اينكه دچار خطا و ا

شود. لذا نیاز بهنكر ست  شاي شی گرفتار فردي نا ساده اندي شبینی و  ست در اثر خو شیب زندگی را نچشیده، ممكن ا شورت و کمك و  ده، فراز و ن م

ست که او را در اين امر مهم ياري نمايد، و بر دختر جو سوزتر و مهربانتر از پدر يا جدّ پدري ا سی دل ست، در مورد ياري دارد، و چه ک ان هم فرض ا

 زدواج با پدر و جدّ پدري مشورت نمايد تا خود را از خطرات ازدواج نامناسب مصون بدارد.ا

 
 

       

                                                 
 . 90مجله زن روز ، شماره   -2

 . 569، ص  5الکافی، ج  – 1
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      نتیجه -13

                                                                توان به اين نتیجه رسیدو                از مجموع بحثها و اقوال فقها و روايات وارده در مورد اذن ولّی در نكاح می

 است.       حدّ رشد و بلوغ رسید باشد، به گونه اي که بتواند در امور مالی خود به طور مستقل تصرف کند، در انتخاب همسر نیز مستقل اگر دختر به -1

صحّت با توجّه به  -2 شرط  سنديده و عروايات مختلف و اقوال فقها هر چند اجازه ي پدر و جدّ پدري  ضايت آن ها پ ست، ولی جلب نظر و ر قد نی

 مخالفت با آنها، مكروه و ناپسند است. 

سب اذن پدر و جدّ پدري را به عنوب -3 شید معتقدند و ک دانند، نه ا میان احترام آنهسیاري از فقهاء به عدم واليت پدر و جدّ پدري بر دختر باکره ر

 يك تكلیف الزامی.                                                                                    

                                                 کنند.                                                         عده اي ديگر از فقها به عنوان احتیاط، کسب رضايت پدر را مطرح می -4

 توانند ازدواج کنند.               بسیاري از روايات به ظاهر بر اين امر داللت دارند که پدر يا جدّ پدري بر دختر باکره واليت دارند يا بدون اذن آنها نمی -5

قائل هستند، اما بدلیل امكان بروز مشكالت بعد از ازدواج و نیاز باکره رشیده به حمايت روايات و اقوال مختلف بسیاري به استقالل باکره رشیده   -6

 دانند.                       خانواده، موافقت و رضايت پدر و جدّ پدري را الزم می

سزايی دارد، پ  کودک -7 شد زودرس تأثیر ب شرايط آب و هوايی و محیط جغرافیايی در ر شخیص خوب و بد زندگی توانايی  با توجّه به اينكه  در ت

                                                        الزم را ندارد، در نتیجه کسی که او را از عواقب کار نجات دهد خانواده است در نتیجه نیاز به موافقت و اذن آنهاست.                 

ه مستقل بودن در انتخاب هستند، اما براي حفظ حريم خانواده و جلوگیري از شكستن حرمت آن ها، با وجود روايات و اقوال مختلف که معتقد ب -8

 رضايت و موافقت آن ها جايز  است .   
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 فهرست منابع و مأخذ      -15
 .4( حقوق مدنی ، تهران،نشرمیزان،ج1382امامی،حسن) -1

 ]بی جا[ 6، چ هران ، نشر میزان( حقوق خانواده ، ت1374امامی ، اسداع ) -2

 .24( توضیح المسائل، قم ، شفق، چ1379بهجت)ره(، محمدتقی) -3
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 .( زن در آينه جالل و جمال،مرکز نشر فرهنگی رجا1374جوادي آملی) -4

 جا[.صدرا ]بیده، قم ، انتشارات تا[ حقوق خانواجعفري لنگرودي، محمدجعفر ]بی -5

 .  2ق( تحرير، قم ، نشر اسالمی، ج1419حلی )عالمه( ، حسن بن يوسف) -6

 ج.  3ق( قواعد االحكام ، قم ، مؤسسه نشر اسالمی، 1413الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و ) -7

 ج. 5(، ق( تحرير االحكام ، قم ، مؤسسه نشر امام الصادق )ع1422الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و ) -8

 تا[ المختلف الشیعه، موسسه الصادق للطباع و النشر، چاپ نشر. الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و ]بی -9

 .2ق( تذکره ، قم ، مؤسسه نشر اسالمی، ج1415الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و ) -10

 جا[.سروش ]بی( فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی، تهران، انتشارات 1382حسینی ، سیدمحمد ) -11

 ج. 30البیت )ع( الحیاء التراث ، ق( وسايل الشیعه ، قم مؤسسه آل1421حرعاملی، محمد بن الحسن) -12

 ج. 4( تحريرالوسیله با ترجمه فارسی، قم، انتشارات دارالعلم ، 1387خمینی)ره( ، سید روح اع ) -13

 . 2اسالم ، حتا[ منهاج الصالحین، قم ، پاسدار خويی، ابوالقاسم ]بی -14

 .1عه، تهران، انتشارات اسالمی،ج( وسائل الشی1403شیخ حرعاملی، محمد بن حسن) -15

 . 6( مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، کتاب نكاح، چ1347صفايی، سیدحسین) -16

 جا[.( عروه الوثقی، تهران مكتبه العلمیه االسالمی]بی1367طباطبائی، سیدمحمد کاظم) -17

 تا[ اللمعه الدمشقیه، قم ، مؤسسه المعارف االسالمی، کتاب نكاح. لعاملی )شهیدثانی( ، زين الدين علی الجعبی]بیا -18
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 .1النجف الدينیه، کتاب نكاح، چ دمشقیه، نجف، جامعهتا[ اللمعه الالعاملی)شهید اول( محمدبن مكی]بی -20

 . 12قانون خانواده ، الجزاير، ماده -21

 . 1، ج3( حقوق مدنی خانواده ، تهران ، نشر میزان ، چ1382کاتوزيان، ناصر) -22
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 . 13( حقوق خانواده ، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، چ1385محقق داماد، مصطفی) -24

 ج. 40ق( سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث اسالمیه، 1410مرواريد، علی اصغر) -25

 . . 2الم، قم، مؤسسه نشر اسالمی، جتا[ شرايع االسمحقق حلی، جعفربن حست]بی -26

 .1، قم، نسل جوان، کتاب نكاح، چ( سلسله مباحث فقه1380) اصر مكارم شیرازي، ن -27

 چا[.والءها و واليت ها، دفتر نشر اسالمی]بی( 1359)ره(، مرتضی) مطهري -28

 جا[.( نظام حقوق زن در اسالم، انتشارات صدرا ]بی1368الالالالالالالالالالالالالالالالالال و ) -29

 د قرآنا[ حقوق مدنی زوجین، بنیاتمحقق، محمد باقر ]بی -30
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