
نقش پديده شناسي 
ازدواج در اذن ولي به نکاح 

دوشيزه ي رشيده
ابوالقاسم عليدوست۱٭

چكيده
توقف يا عدم توقف ازدواج دوشيزه ي بالغ و رشيد بر اذن يا اجازه ي ولّي، از 
مسائل مهم و مبتالبه است. فقيهان اسالم به تبع اختالف مفاد روايات مرتبط با اين 
مسئله، در اين باره، نظرات مختلفي دارند. قانون گذار جمهوري اسالمي ايران هرچند 
انديشه ي توقف را پذيرفته است، لكن از برخي نهادهاي مرتبط با قوه ي قضائيه پيشنهاد 
فقيهان  ميان  در  قوّي  شهرت  از  گذشته  در  كه  نظري  است.  شده  داده  توقف  عدم 
برخوردار بوده است. در اين مقاله، مسئله ي حاضر با توجه به َاسناد شناخته شده ي 
اجتهاد از يك سو و با توجه به پديده شناسي ازدواج و تحليل ماهيت واليت ولّي به 

نظارت و حمايت، بررسي شده و انديشه ي توقف تأييد مي شود.

کليد واژه
ازدواج، بكر، اذن، اجازه، ولّي، دوشيزه، واليت.

٭ ـ  مدرس خارج فقه و اصول و عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
ـ تاريخ دريافت: ۸۹/۶/۷  تاريخ تصويب: ۸۹/۷/۸
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مقدمه سا

ــيد،  ــيزه ي بالغ و رش لزوم يا عدم لزوم اذن يا اجازه ي ولي در ازدواج دوش
در فقه اماميه، از گذشته هاي دور مورد بحث بوده است. قانون گذار جمهوري 
اسالمي ايران در اين مسئله، انديشه ي لزوم را پذيرفته است. برخي پيشنهادهاي 
اصالحي نيز با قبول انديشه ي لزوم بوده است، لكن برخي ديگر از پيشنهادها 

بر بنيان قبول انديشه ي عدم لزوم است. توضيح ذيل روشنگر اين ادعاست.
ماده ي ۱۰۴۳ ق. م. اصالحي مصّوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ مقّرر مي دارد:

نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه ي پدر يا 
ــت و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه  جد پدري او اس
ــورت، دختر مي تواند با معرفي كامل  ــاقط و در اين ص مضايقه كند اجازه او س
مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار 
ــده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و  داده ش

نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

ماده ي پيشنهادي جايگزين براي ماده فوق از سوي مركز تحقيقات فقهي 
قوه ي قضائيه، مستقر در قم، به شرح ذيل است:

ــال قمري او تمام شده، اگرچه رشيده باشد  ازدواج دختر باكره اي كه ۱۳ س
موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت 
موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط است. براي احراز موضوع، الزم 
است دختر رشيده، با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج كند و شرايط 
ازدواج و مهري كه بين آنها قرار داده شده، به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادگاه 
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سا بايد مراتب را به اطالع ولي رسانده و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ اطالع، هيچ 

ــود، دادگاه به موجه نبودن علت  ــخ موجهي از طرف او به دادگاه واصل نش پاس
مضايقه ولي حكم مي كند. دادگاه در صورت صالحديد، مي تواند وقت بيشتري 

براي ولي تعيين نمايد.

ــّلم انگاشته شده  ــنهادي) مس آنچه در هر دو متن (متن قانون و متن پيش
ــيزه ي رشيد و بالغ، بر اجازه ي پدر يا جّد پدري»  «توّقف صّحت نكاح دوش
ــنهادي  ــت؛ با اين تفاوت كه در متن قانون تعبير به «بلوغ» و در متن پيش اس

تعبير به «۱۳ سال قمري» شده است. 
دليل تعبير به بلوغ در ادامه ي مقاله مي آيد و وجه تبديل تعبير از بلوغ به ۱۳ 
سال قمري اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس مصلحت، 
ــال تغيير داده است. واضح است تا  ــن بلوغ دختر براي ازدواج را به ۱۳ س س
وقتي اين تغيير از سوي مجمع جنبه ي قانوني دارد، حاكم بر سن بلوغ (۹ سال) 

خواهد بود و از نظر قانون ۱۳ سال سن رسمي ازدواج خواهد بود.
ــنهادِي ديگري كه از اداره ي كل حقوقي و  ــت ظاهر متن پيش گفتني اس
تدوين قوانين قوه ي قضائيه در تهران، ارائه شده، حذف توّقف مزبور (يعني 
ــيده ي بالغ بر اجازه ي پدر يا جد پدري)  توقف صحت نكاح دوشيزه ي رش
است. پيشنهاددهندگاِن متن مزبور توقف مذكور را تنها قبل از رسيدن به سّن 

رشد پذيرفته اند. متن ارائه شده به اين شرح است:
نكاح دختر يا پسري كه به سن بلوغ رسيده است قبل از رسيدن به سن رشد، 
موقوف به اذن ولي يا قيم اوست و هرگاه ولي يا قيم، بدون علت موجه از دادن 
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اذن مضايقه كند واليت در نكاح ساقط و در اين صورت، دختر يا پسر غيررشيد سا

ــخصي كه مي خواهد با او  مي تواند به دادگاه صالح مراجعه و با معرفي كامل ش
ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده و با اثبات غيرموجه 
بودن مخالفت ولي يا قيم، از دادگاه اجازه ي ازدواج بگيرد و پس از اخذ اجازه به 

دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمايد.

سيري كه گذشت ضرورت بررسي فقهِي موضوعي را كه در صـدر مقاله 
عنوان گرديد، آشكار مي کند.

تبيين موضوع 
ــزوم اذن يا اجازه ي ولّي در  ــث در اين مقاله، لزوم يا عدم ل ــوع بح موض

صّحت نكاح دوشيزه ي  بالغ و رشيد است. بر اين اساس:
ــيزه اي بدون  الف ـ محل بحث صّحت و عدم صّحت نكاح چنين دوش
ــت نكاح مزبور. بنابراين  ــت، نه حرمت و عدم حرم اذن يا اجازه ي ولّي اس
حكم وضعي و ترتب اثر يا عدم ترتب اثر بر اين نكاح، بدون اذن يا اجازه ي 

ولّي مورد توجه است نه حكم تكليفِي حرمت و عدم آن.
ــزوم تحصيل اذن ولّي  قائل  ــن رو هرگاه فقيهي به جنبه ي تکليفي ل از اي
باشد و نبود آن را باعث بطالن نكاح نداند، در زمره ي كساني است كه به عدم 
لزوم اذن يا اجازه ي ولي در صّحت نكاح دوشيزه ي رشيد و بالغ، قائل است.

ب  ـ محل چالش نه تنها فرض «اذن ولي» و «عدم اذن ولي» بلكه فرض 
ــت. تفاوت اذن و اجازه در اين  ــازه ي ولي» و «عدم اجازه ي ولّي» نيز اس «اج
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سا است كه اذن بر ابراز رضايت قبل از عمل اطالق مي شود و اجازه ابراز رضايت 

به عمِل انجام شده است. البته فرض سومي هم مبني بر رضايت باطني ولّي به 
عمل بدون ابراز آن قبل يا بعد از عمل متصور است. معموًال از اين حالت به 
«رضايت» در مقابل «كراهت» تعبير مي شود. در اين مقاله تنها به دو فرض اذن 
و اجازه پرداخته مي شود. هرچند بنابر ديدگاه توّقف، به اين موضوع هم بايد 

پرداخته شود كه آيا رضايت ولّي در حكم اذن و اجازه هست يا نه؟
ــر و دختر غير بكر و دوشيزه ي  ج  ـ موضوع مورد گفت وگو ازدواج پس
غير بالغ و يا غير رشيد نيست؛ بلكه مورد بحث صرفًا ازدواج دوشيزه ي بالغ 
ــت. البته به دليل برخي ابهام ها در مسئله، در صورت قائل شدن  ــيد اس و رش
ــت مستقّالً به  ــيزه بر اذن يا اجازه ولي، الزم اس به توقف صحت نكاح دوش
رفع اين ابهام ها پرداخت. مثًال، اگر ازاله ي بكارت از زني بدون مقاربت يا با 
مقاربت غيرمشروع بوده، در حكم دوشيزه و بكر است، به طوري كه هرچه 
ــد، در مورد نكاح اين گروه از زنان نيز حاکم  در صّحت ازدواج بكر گفته ش
است؟ يا چنين زناني در حكم دوشيزه نبوده و همانند زناني هستند كه قبًال 
ــروع صورت گرفته است؟ از اين رو  ــان مجامعت مش ــوهر كرده و با ايش ش

صّحت ازدواج آنها متوقف بر اذن يا اجازه ي ولي نخواهد بود؟
دـ محل گفت وگو جايي است كه امتناع ولّي از اذن يا اجازه عّلت موّجه 
داشته باشد، بنابراين در فرض هايي كه براي اين امتناع، توجيه عقلي يا شرعي 
وجود ندارد، از محل گفت وگو خارج است. در ادامه ي مقاله به اين فرض  ها 

اشاره خواهد شد.
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هــ  منظور از «ولي» در عنوان مقاله، بنابر مذهب برخي از فقيهان فقط پدر سا

ــت كه قصد  ــان، پدر و جّد پدري دختري اس و بنابر نظر جمع كثيري از ايش
ــعه ي آن به  ازدواج دارد (حكيم ۱۳۹۱: ج۱۴، ص۴۴۸ ؛ نجفي ۱۳۹۵: ۱۸۰-۱۷۴) و توس
غير اين دو، چون ولي قهري و حاكم شرع، نيازمند بحثي جداگانه است. در 
ــور بر اذن يا اجازه ي ولي و  ــن پيوند بايد اقتضاي ادّله ي توّقف نكاح مزب اي

مقتضاي ادّله ي واليت ولّي قهري و حاكم شرع را نيز مالحظه کرد.

۱) بيان اقوال در مسئله و موقعيت فقهي هر قول
ــئله ي مورد بحث اقوالي از فقيهان متقّدم، متأّخر و معاصر موجود  در مس

است. عمده ي اقوال از اين قرار است:

۱-۱) قول اول 
بنا بر نظر اول چنين ازدواجي منحصراً در اختيار دختر است و ولّي هيچ 
ــيزه در اين كار ولّي ندارد. اين نظر به  واليتي بر او ندارد. به تعبير ديگر دوش
ــبت داده شده است؛ بلكه برخي بر  آن  ــهور از فقيهان متقدم و متأخر نس مش
ــن نجفي (صاحب جواهر) در بيان  ــيخ محمدحس ادعاي اجماع كرده اند. ش

موقعيت فقهي اين ديدگاه در مسئله مي فرمايد: 
ــهور نقًال و تحصيًال بين القدماء و المتأخرين سقوط الوالية عنها بل  إن المش
عن المرتضي في االنتصار و الناصريات اإلجماع عليه (نجفي ۱۳۹۵: ج۲۹، ص۱۷۵)؛

نظر مشهور، به حسب آنچه حكايت شده و خود ما به آن رسيده ايم، بين 
ــيزه ي  ــت كه واليت پدر و جد پدري از دوش فقيهان متقدم و متأخر اين اس
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سا ــيد در ازدواج ساقط است. بلكه سيد مرتضي در دو كتاب انتصار و  بالغ رش

ناصريات اين نظر را به همه ي فقيهان اماميه نسبت داده است.
ــه به طور خاّص به شيخ مفيد در رساله ي احكام النساء، شيخ  اين انديش
ــي، محقق حّلي، ابن  ــيد مرتضي، ابن جنيد، عالمه حل ــي در تبيان، س طوس
ــي، صاحب رياض،  ــهيد اول و دوم، فخر المحّققين، محقق ثان ــس، ش ادري
ــده  ــبت داده ش ــيخ انصاري، محقق ناييني، اراكي و... نس صاحب جواهر، ش

است (انصاري ۱۴۲۵: ج۶، ص۲۶۹).

۱-۲) قول دوم 
مطابق قول دوم اين ازدواج در انحصار پدر يا پدر و جّد پدري دختر است 
ــي در اين امر ندارد. پدر و جد پدري مي توانند  و اذن يا اجازه ي دختر هيچ نقش
بدون مشورت دختر، وي را به ازدواج كسي كه مصلحت است درآورند. اين نظر 
به شيخ صدوق، شيخ طوسي در كتب الخالف و المبسوط، شيخ يوسف بحراني 

و... نسبت داده شده است (انصاري ۱۴۱۵: ص۱۲۳و ۱۲۴؛ نجفي ۱۳۹۵: ج۲۹، ص۱۸۰).

۱-۳) قول سوم 
بر اساس نظر سوم ازدواج مزبور بايد با اذن يا اجازه ي دختر و ولّي (پدر 
يا جّد پدري) صورت پذيرد و هركدام از دختر يا ولّي، راضي به آن نباشند، 
ازدواج باطل است. برخي نيز در پيوند با اذن يا اجازه ي ولّي احتياط كرده و 

از حكم به صّحت نكاح مزبور بدون رضايت او خودداري كرده اند.
ــن الجارية و أبيها  ــريك بي ــيخ انصاري اين دو ديدگاه را با عنوان «التش ش
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ــيخ حّر عاملي سا ــد در المقنعه، أبوالصالح حلبي و ش ــيخ مفي ــي اإلذن» از ش ف

ــاري ۱۴۱۵: ۱۲۵ و ۱۲۶؛ الخميني: ج۲، ص۲۵۴؛ خويي: ج۴، ص۲۶۴) امام  نقل مي كند (انص
ــي العروه الوثقي و جمعي  ــيله و محقق خويي در مبان خميني در تحرير الوس
ديگر از فقيهان معاصر نيز بر اين نظر تأكيد دارند يا احتياط را در عمل به اين 
نظر دانسته و آن را واجب کرده اند. اين نظر به انديشه ي مساهمه و تشريك 

ناميده شده است.

۱-۴) قول چهارم 
نظر چهارم بر استقالل هر يك از دختر يا ولّي تأكيد دارد و انحصاري كه 
در قول اول و دوم بود نمي پذيرد. بر اين اساس، ازدواجي كه از سوي دختر 
صورت پذيرد، هرچند ولّي نسبت به آن ناراضي باشد؛ همچنين ازدواجي كه 
از سوي ولّي صورت پذيرد، هرچند دختر نسبت به آن ناراضي باشد، صحيح 
ــه را مطابق تحقيق و مقتضاي  خواهد بود. محقق مال احمد نراقي اين انديش
جمع بين اخبار مي داند و تالش مي كند تا آن را به برخي فقيهان ديگر چون 

مالمحسن فيض كاشاني نسبت دهد (نراقي ۱۴۱۵: ج۱۶، ص۱۲۱).

۱-۵) قول پنجم
انديشه ي پنجم بر استقالل دختر در نكاح موقت و عدم آن در نكاح دائم 
تأكيد دارد. شيخ طوسي اين انديشه را به عنوان نظر يا احتمال در برخي متون 
ــت (طوسي ۱۴۱۷: ۴۴۰، ذيل حديث ۴۹۵؛ همان ۱۳۹۰: ۲۳۶، ذيل  خويش مطرح كرده اس

حديث۸۵۰؛ همان:  ۴۶۵).
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سا ۱-۶) قول ششم 

قول ششم عكس انديشه ي پنجم است. در اين قول، بر استقالل دختر در 
ــود (حلي ۱۴۱۵: ج۲، ص۲۷۶؛ و  نكاح دائم و عدم آن در نكاح موقت تأكيد مي ش
ــيخ محمدحسن نجفي در جواهر الكالم  فاضل آبي: ج۲، صص۱۱۲ و ۱۱۳). لكن ش

ــيد  مي فرمايد: «قائلي براي اين نظر نيافتم» (نجفي ۱۳۹۵: ج۲۹، ص۱۸۰). محقق س
ــد كاظم يزدي در العروة الوثقي اين نظر را به عنوان يك احتمال مطرح  محم

كرده است.

۱-۷) قول هفتم
ــيد محسن حكيم معتقد به استقالل هر كدام از پدر و دختر در  محقق س
ازدواج مورد بحث است، با اين اضافه كه پدر مي تواند ازدواج صورت گرفته 
ــط دختر را فسخ کند. ايشان حّق مزبور را تنها درباره ي پدر دختر ثابت  توس
مي داند و آن را در مورد جّد پدري نفي مي كند. اين نظر ظاهراً اختصاص به 
ايشان دارد و فقيهي ديگر معتقد به اين نظر نيست. محقق حكيم نيز خود به 

اين نكته تصريح دارد (حكيم ۱۳۹۱: ج۱۴، ص۴۴۸).

۲) اسناد اقوال موجود در مسئله
ــئله ناشي از اختالف  بي ترديد اختالف موجود در اقوال و احتماالت مس
ــت كه از  ــالف در مفاد و كيفيت جمع بين رواياتي اس ــي اصولي و اخت مبان
حضرات معصومين : در پيوند با مسئله ي حاضر صادر شده است. مثًال، 
ــي در اينکه آيا مي توان از آيات قرآن، كه مرتبط با نكاح زنان  اختالف اصول
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ل د
است، در مسئله بهره برد و به آنها استدالل كرد يا نه؟ امكان تخصيص و تقييد سا

عمومات و اطالقات قرآن با اخبار غير قطعي و غير متواتر و عدم امكان آن، 
نيز يكي از سرچشمه هاي ناهمسويي اقوال فقيهان در مسئله است.

ــئله،  ــويي انظار فقيهان در مس ــه بايد پذيرفت كه عّلت اصلي ناهمس البت
ناهمسويي در مفاد روايات و نحوه ي تعامل و جمع بين آنهاست. توضيح و 

تبيين اين ناهمسويي در ادامه ي مقاله خواهد آمد.
ــاد واليت ولّي در امر  ــالف در تحليل ماهّيت ازدواج و در تبيين نه اخت
ازدواج نيز مي تواند، بلكه بايد، از عوامل اختالف اقوال در مسئله باشد، که در 

ادامه توضيح داده خواهد شد.

۲-۱) اسناد قول اول
قول اول به اصل، برخي از آيات قرآن و روايات خاّص، استناد داده شده 

است (نجفي۱۳۹۵:  ج۲۹، صص ۱۷۹ ـ ۱۷۵؛ شيخ مرتضي انصاري ۱۴۱۵: ۱۱۳-۱۱۸).
ــخصي  ــور از اصل در كالم فقيهان را مي توان «اصل عدم واليت ش منظ
ــّلط هر كس بر شئون خويش» و «اصل صّحت عقد و  بر ديگري، «اصل تس
ــت  ــول آن در عمومات تنفيذ مثل أوفوا باْلعقود» قرار داد و پر واضح اس دخ
تسّلط پدر يا جد پدري يا هر شخص ديگر بر نكاح دوشيزه ي بالغ و رشيد، 
ــت تا حّجتي معتبر در ميان نباشد، فقيه  ــت. روشن اس خالف اين اصول اس
ــت فتوا دهد.  ــئله غير از رأي نخس نبايد از اين اصول عدول کرده و در مس

برخي از آيات مستند گروه اول از فقها به شرح زير است: 
فإذا بلغن أجلهّن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهّن بالمعروف (بقره: ۲۳۴)؛ 
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ل د
سا ــان رسيدند (عده ي آنها تمام شد) گناهي بر شما  هنگامي كه به آخر مّدتش

نيست كه هرچه مي خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد 
دلخواه خود ازدواج كنند).

فإن خرجن فال جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهّن من معروف (بقره: ۲۴۰)؛
ــوهر) بيرون روند، گناهي بر شما نيست، نسبت به آنچه  اگر (از خانه ي ش

درباره ي خود، به طور شايسته انجام دهند.
و إذا طلقتم الّنساء فبلغن أجلهّن فال تعضلوهّن أن ينكحن أزواجهّن إذا تراضوا 

بينهم بالمعروف (بقره: ۲۳۳)؛
و هنگامي كه زنان را طالق داديد و عده ي خود را به پايان رساندند، مانع آنها 
نشويد كه با همسران خويش ازدواج كنند اگر در ميان آنان به گونه اي پسنديده، 

تراضي برقرار گردد.

متمسکين به اين آيات معتقدند هرچند اين آيات در مورد زنان همسردار 
ــوهر  ــيزه بودن يا غير آن اطالق دارد و صرف ش ــت، لكن از جهت دوش اس
ــت، با اين همه اختيار  ــيزگي نيس کردن، دليل بر خروج از حالت بكر و دوش
ــده و از واليت هيچ كس حتي پدر  ــان گذاشته ش ازدواج، کامًال، در اختيارش

دختر سخن به ميان نيامده است.
در اين راستا، برخي فقيهان به آيات ديگري چون آيه ي ۲۳۰ سوره ي بقره 
ــك كرده اند (نجفي ۱۳۹۵: ج۲۹، ص۱۷۵). كيفيت  ــوره ي نساء تمس و آيه ي ۲۴ س
استدالل به آن آيات نيز شبيه استدالل به آيات مورد اشاره است؛ از اين رو از 

بيان و تكرار آن خودداري مي کنيم.
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ل د
در ادامه، استدالل مزبور نقد و بررسي مي شود.سا

ــتدالل کرده اند که برخي از آنها  اين گروه از فقيهان به روايات زيادي اس
به شرح زير است:

ــار، محمد بن مسلم، زراره و بريدبن  الف ـ   صحيحه فضال (فضيل بن يس
معاويه) از امام باقر 7  با اين تعبير:

المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير الّسفيهة و ال الموّلي عليها تزويجها بغير ولّي جائز 
(حر عاملي ۱۴۱۴: ج۲۰، ص۲۶۷)؛

ــتن است (صالح و فساد خود را مي داند)، ازدواجش  زني كه مالك خويش
بدون ولّي جايز و نافذ است.

ــت كه تعبير «غير السفيهة و ال الموّلي  ــتدالل به اين حديث اين اس وجه اس
عليها» عطف تفسيري «قد ملكت نفسها» است و مفهوم حديث اين است كه 
هرگاه زني رشيد (غير السفيهة) و بالغ (ال الموّلي عليها) بود و بالطبع مالك امور 
خويش در زندگي، عقود و معاوضات بود، در نكاح نيز مالك امر خويش است 

و كسي نمي تواند بدون اذن يا اجازه ي او وي را به عقد ديگري درآورد.
ــكال ممکن در استدالل به اين حديث اين است كه گفته شود: تعبير  اش
«غير السفيهة و ال الموّلي عليها» عطف تفسيري «قد ملكت نفسها» نيست بلكه 
هر يك از اين سه تعبير يعني قد ملكت نفسها و غير السفيهة و ال الموّلي عليها 
تأسيسي مستقل است و منظور از قد ملكت نفسها مالكيت در امر ازدواج است 
ــيد و بالغ بر ازدواج خويش هنوز به  ــيزه ي رش و در حالي که مالکيت دوش
اثبات نرسيده، چگونه به اين حديث استدالل مي شود؟ به تعبير ديگر استدالل 
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ل د
سا به اين حديث شريف براي اثبات مّدعا، مصادره به مطلوب است!

در پاسخ گفته شده: «منظور امام 7 از قد ملكت نفسها همان غير السفيهة 
ــت نه مالكيت در امر ازدواج. در غير اين صورت معناي  و ال المولي عليها اس
حديث اين مي شود زني كه در امر ازدواج مالك امر خويش است (و هيچ كس 
ــفيه و محجور نيست نكاح او بدون اذن يا اجازه ولي  بر او واليت ندارد) و س
نافذ است» و اين مفاد نياز به گفتن ندارد و از قبيل زيد ايستاده، ايستاده است 

مي باشد كه اخذ محمول در موضوع شده است» (انصاري ۱۴۱۵: ۱۱۸).
ما در بخش بعد به نقد و بررسي استدالل به اين حديث مي پردازيم.

ــازم از امام صادق 7 حديث ديگري  ــت معتبر منصوربن ح بـ  رواي
است كه اين گروه به آن استدالل کرده اند. متن روايت چنين است: 

تستأمر البكر و غيرها و ال تنكح إّال بأمرها (حّر عاملي ۱۴۱۴: ۲۷۱)؛
دوشيزه و غير دوشيزه مورد مشورت واقع مي شوند و دوشيزه جز به خواست 

و امر خودش به ازدواج ديگري در نيايد.

ــت و نقد و بررسي آن در ادامه  ــتدالل به اين حديث روشن اس وجه اس
خواهد آمد.

ج ـ روايت ديگر به نقل از زراره از امام باقر 7  به شرح زير است:
إذا كانت المرأة مالكًة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما 
شاءت فإّن أمرها جائز تزّوج إن شاءت بغير إذن ولّيها و إن لم تكن كذلَك فال يجوز 

تزويجها إّال بأمر ولّيها (همان: ۲۸۵)؛

زني كه مالك امر خويش است به گونه اي كه مي فروشد، مي خرد، بنده آزاد 
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ل د
مي كند، شهادت مي دهد، از مال خويش هرچه بخواهد به ديگران مي دهد (يعني سا

ــت و بدون اذن ولي مي تواند  صالحيت انجام اين امور را دارد) كار او نافذ اس
ــود جز به اذن يا اجازه ي ولي اش  ــطح از توانايي نب ازدواج كند و اگر در اين س

نكاحش روا (و نافذ) نيست.

سند اين حديث با اِسناد شيخ طوسي به علي بن اسماعيل ميثمي چنين است: 
«عن علي بن اسماعيل الميثمي، عن َفضالة بن أّيوب، عن موسي بن بكر عن زرارة».
ــر كه درباره ي او بحث  ــي بن بك رجال حديث همه معتبرند به جز موس
ــت (مامقاني:  ج۳، ص۲۵۴). البته با توجه به حضور فضالة  بن اّيوب،كه مطابق  اس
ــت و در حّق ايشان گفته شده كه از هركس  برخي آرا از اصحاب اجماع اس
نقل كردند، حديث آن شخص معتبر خواهد بود، در سند حديث، و نقل وي 

از موسي بن  بكر، مي توان بر برخي مبانِي رجالي از اعتبار حديث دفاع كرد.
در راستاي اثبات ديدگاه اول به روايات ديگري نيز نظير خبر سعدان بن 
ــر بزنطي، صفوان بن  ــداهللا، أحمدبن أبي نص ــلم، عبدالرحمن بن أبي عب مس
ــلم استدالل شده است (حّر  ــعيد و محمدبن مس يحيي، حلبي، قماط، أبوس
ــص۲۸۴ و ۲۸۵ ؛ همان: ج۲۱، صص۳۶ و ۳۴ و ۳۳). لكن علي رغم  ــي ۱۴۱۴: ج۲۰، ص عامل

ــأن برخي فقيهان كه به اين روايات استدالل كرده اند (نجفي ۱۳۹۵:  عظمت ش
ــتدالل به اين روايات، كه عمومًا مبتال به ضعف سند هستند،  ۱۷۷ و ۱۷۸)، اس
بر اثبات ديدگاه اول ناتمام است. توضيح و اثبات اين اّدعا در ادامه ي مقاله 

خواهد آمد.
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سا ۲-۲) نقد َاسناد قول اّول

ــد قول اول با وجود موقعيت قوي فقهي، كه براي آن بيان  به نظر مي رس
ــايد به همين دليل در سير فقهي،  ــه ندارد! ش ــناد خالي از مناقش گرديد، اس

تدريجًا از موقعيت فقهي آن كاسته شده است!
در نقد دليل اول اين نظر مي توان گفت:

ــرش، يعني اصل عدم  ــد با همه ي تقاري ــي كه در اين قول مطرح ش اصل
ــت؛ لكن بهره بردن  ــت عقود، مقبول اس ــّلط و اصل صح واليت، اصل تس
ــر مفاد آن در ميان  ــت كه دليلي حاكم ب ــئله وقتي پذيرفتني اس از آن در مس
نباشد و اين در حالي است كه صاحبان نظريه هاي ديگر، مّدعي وجود دليل 
حاكم در مسئله هستند؛ به تعبير ديگر اين اصل، اصل عاّمي است كه با نبود 
ــود. بنابراين  دليل خاّص منِتج خواهد بود و اّال دليل خاّص بر آن مقدم مي ش
ــتدالل به اين اصل، متوّقف بر نبود دليل براي اثبات اقوال ديگر  تماميت اس

است. بود يا نبود دليل براي ساير اقوال در ادامه بررسي مي شود. 
ــتقالل و انحصار دوشيزه ي رشيد و بالغ در  افزون بر اين، نظر اول بر اس
ــد دارد و اصلي مثل اصل صّحت عقد، با اينكه ديگري  ازدواج خويش تأكي
ــتقالل نقش داشته باشد، منافات  ــيزه اي به نحو اس هم در ازدواج چنين دوش
ندارد؛ بلكه مي توان، در مشروعيت ازدواج دوشيزه توسط ولّي به اين اصل، 
ــئون خويش هم تا به  ــّلط هركس بر ش ــك كرد. اصل تس با اين تقرير، تمس
گزاره اي سلبي يعني اصل عدم تسّلط هيچ كس بر شئون ديگري تبديل نشود، 
ــد و با ارجاع آن به گزاره ي سلبي اشاره  در اثبات مّدعا ناكافي به نظر مي رس
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ــده، مفاد اين اصل چيزي جز اصل عدم واليت نخواهد بود. بنابراين تنها سا ش

تقرير سودمند  اصل مزبور اصل عدم واليت شخصي بر ديگري است و اين 
هم وقتي مفيد فايده است كه عموم آن در مورد باقي باشد و با دليل ديگري 

تخصيص نخورد.
استدالل به آيات اشاره شده نيز مقبول نيست؛ زيرا آيات مزبور، بر فرض 
برخورداري از استعداد شمول نسبت به دوشيزگان و عدم انحصار مفاد آنها 
نسبت به زنان غير دوشيزه،  داللت بر استقالل اين گروه از زنان در امر ازدواج 
دارند اما انحصار اين حّق را ثابت نمي كند. به تعبير ديگر، صاحبان نظر اول 
به دو گزاره معتقدند: اول, دوشيزه ي رشيد و بالغ در ازدواج اختياركامل دارد؛ 
دوم, هيچ كس ديگر در ازدواج او اختيار ندارد و آنچه از مفاد و اطالق آيات 

به دست مي آيد، بر فرض قبول،گزاره ي اول است نه دوم.
ــده هم با اشكال فوق مواجه است. مثًال، از  ــتدالل به روايات اشاره ش اس
صحيحه ي فضال صحت ازدواج دوشيزه ي رشيد و بالغ بدون اذن يا اجازه ي 
ــتقالل دوشيزه) استفاده مي شود اما اختيار داشتن يا نداشتن ديگران  ولي (اس

(انحصاريا  عدم انحصار) استفاده نمي شود.
ــاحت از دو ساحت اّدعاي  به اعتقاد نگارنده صاحبان نظر اول به يك س
خويش توّجه كرده اند (استقالل زن) نه هردو (استقالل و انحصار) و اين باور 

با مراجعه به متون فقهي آشكار است.
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سا ۲-۳) اسناد قول دوم

نظر دوم سندي جز برخي از روايات ندارد. شيخ طوسي كه ديدگاه مزبور 
از جمله نظرهاي ايشان در مسئله است، در تثبيت آن مي فرمايد:

إذا بلغت الحّرة الرشيدة ملكت العقد علي نفسها و زالت عنها والية  األب و الجّد 
إّال إذا كانت بكراً؛ فإن الّظاهر من روايات أصحابنا أنه ال يجوز لها ذلك (طوسي ۱۴۲۵: 

ج۴، ص۲۵۰)؛

ــت و واليت پدر و جد پدري بر  زن آزاد، مالك امر خويش در ازدواج اس
او نيست مگر اينكه دوشيزه باشد؛ زيرا ظاهر روايات اماميه در اين صورت اين 
ــت و] براي او اين كار جايز و نافذ  ــت كه [امر ازدواج در اختيار ولي او اس اس

نيست.

ــاد و در داللت ظاهر  ــورد نظر اين گروه را زي ــيخ انصاري روايات م ش
ــوص داّل بر قول اول  ــد لكن به جهت قرائن خارجي، كه وجود نص مي دان
باشد، استدالل به اين روايات و، بالطبع، پذيرش ديدگاه دوم را تمام نمي داند 

(انصاري ۱۴۱۵ق: ۱۲۴).

ــود اقتضا براي  ــيخ انصاري علي رغم وج ــه ي ش بنابراين، مطابق انديش
ــت. به نظر صاحب جواهر اين  پذيرش اين نظر، اين اقتضا مبتال به مانع اس
ــكل دارد و روايات مورد نظِر اين ديدگاه حتي در  ــه در اقتضا نيز مش انديش
ــت. تعبير اين  مرحله ي اقتضاي حجّيت نيز نابرخوردار و فاقد صالحيت اس

فقيه در اين باره اين است:
ــند و ال جابر، مخالفة لظاهر الكتاب  أما النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر الس
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موافقة لمذهب مالك و ابن ّأبي ليلي و الشافعي و أحمد و إسحاق و القاسم بن محمد و سا

سليمان بن يسار و سالم بن عبداهللا و نحوهم من كبار العاّمة غير صريحة في المخالفة 
باعتبار احتمالها األبكار التي لم يحصل لهّن رشد في أمر النكاح و إن بلغن بالعدد و 
رشدن في حفظ المال أو النهي كراهة عن االستبداد و عدم الطاعة و االنقياد... (نجفي 

۱۳۹۵: ج۲۹، صص۱۸۰ و ۱۸۱)؛

همه ي نصوص [ديدگاه دوم] يا اكثر آنها سند معتبر ندارد، جابر ضعف سند 
هم در مورد نيست. اين نصوص مخالف ظاهر كتاب و موافق عامه است (پس 
اقتضاي حجّيت ندارد يا الاقّل با تعارض ساقط مي شود). افزون بر اين، در داللت 
بر اينكه مخالف نصوص ديدگاه اول باشد، صريح نيست؛ زيرا اين احتمال وجود 
دارد كه اين روايات ناظر به دوشيزه ي غير رشيد باشد. احتمال ديگر اين است كه 
نهي در اين روايات بر كراهت تك روي دختر در ازدواج خويش باشد و اينكه از 

پدر يا جد پدري خويش اطاعت نكند و در مقابل آنها منقاد نباشد.

صاحب حدائق بر خالف شيخ انصاري و صاحب جواهر داللت روايات 
ــه  ــام مي داند و هيچ مانعي براي پذيرش اين انديش ــه ي دوم تم را بر انديش
ــاس مسلك اخباري خويش كه بر اعتبار احاديث سخت  نمي بيند. وي بر اس
ــه صحيح تعبير و به رواياتي در اين پيوند  ــرد از عموم روايات باب ب نمي گي

تمسك مي كند، از جمله مي گويد:
ــألت  ــالم في الصحيح عن عبدالله بن الصلت، «قال: س ــا ما رواه ثقة اإلس فمنه
أباالحســن الرضا7عن الجارية الصغيرة زوجها أبوها، أ لها أمر إذا بلغت؟ قال:  ال، 
ليس لها مع أبيها أمر، قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ 
ــيخ في الصحيح عن الحلبي  ــال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب». و ما رواه الش ق
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سا عن الصادق 7 «قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: 

ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب» و هي كاالولي متنًا و داللة. و ما رواه في الكافي و 
التهذيب في الصحيح عن محّمدبن مسلم عن أحدهما 8«قال: ال تستأمر الجارية 
 إذا كانت بين أبويها ليس لها مع األب أمر، و قال: تستأمرها كّل أحد ما عدا األب». 
ــهورةـ  عن أخيه  ــا رواه علي بن جعفر في كتابهـ  و هو من االصول المش ــا م و منه
موسي7«قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها، قال: نعم،  ليس 
ــر، إّال أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك ال يجوز  ــون للولد مع الوالد أم يك
نكاحها إّال أن تستأمر». و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحلبي في الصحيح 
ــن الصادق 7في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: ليس لها مع أبيها  «ع
أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة، (بحراني ۱۴۰۶: ج۲۳، صص۲۱۲-۲۱۴).

از جمله روايات (داّل بر انديشه ي استقالل و انحصاري ولي) روايتي است 
كه ثقه  االسالم كليني از عبداهللا بن صلت روايت مي كند؛ مي گويد: «از ابوالحسن 
ــيدم كه پدرش او را به ازدواج ديگري  ــيزه ي نابالغ پرس رضا 7 در مورد دوش
ــت؟ فرمود: نه.  ــت! آيا اختياري براي او در اين باره بعد از بلوغ هس درآورده اس
ــو گويد: «از امام رضا 7راجع  ــت». هم با وجود پدر براي دختر اختياري نيس
ــيده است آيا براي او  ــيدم كه بزرگ شده و به حّد زنان رس ــيزه اي پرس به دوش
اختياري در ازدواج هست؟ فرمود: تا دوشيزه است و ثّيب نشده است، اختياري 
ــي از حلبي و او از امام  ــيخ طوس در اين باره ندارد». روايت صحيح ديگر را ش
ــيزه اي كه به حّد زنان رسيده  صادق7روايت مي كند. حلبي مي گويد: «از دوش
ــيدم كه آيا اختياري از خود در ازدواج دارد؟ امام7 فرمود: تا ثيب  ــت پرس اس
نشده است او را اختياري نيست». اين روايت در عبارت و مفاد مثل روايت اول 
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است. روايت ديگر، روايت صحيح در كافي و تهذيب از محمدبن مسلم از امام سا

ــود: «وقتي دختر با پدر و مادرش زندگي  ــت كه فرم باقر يا امام صادق8 اس
مي كند در امر ازدواج مورد مشورت واقع نمي شود. با وجود پدر او را اختياري 
نيست. آري: غير از پدر، همگي بايد با او مشورت كنند». روايت ديگر از علي بن 
ــي بن جعفر 7  ــت از برادرش موس ــهور اس جعفر در كتابش كه از اصول مش
ــت. علي بن جعفر مي گويد: «آيا پدر مي تواند دختر خويش را بدون اذن وي  اس
ــت  به ازدواج ديگري درآورد؟ فرمود: آري. فرزند را با وجود پدر اختياري نيس
مگر زني كه با او نزديكي شده است، چنين زني را جز به مشورت با وي نبايد 
به ازدواج كسي درآورد». روايت ديگر از كافي و تهذيب با سند صحيح از حلبي 
از امام صادق7در مورد دختري كه پدرش او را بدون رضايت وي به ازدواج 
ــت.  ــي درمي آورد؟ امام 7 فرمود: «براي دختر با وجود پدر اختياري نيس كس
ــي درآورد اين نكاح صحيح و نافذ است هرچند كه  وقتي پدر او را به عقد كس

وي به اين نكاح ناراضي باشد».۱

۲-۴) نقد اسناد قول دوم
ــده بر ديدگاه دوم في  نفسه تمام است و  ــاره ش انصافًا  داللت روايات اش
ــتقالل پدر و  بر خالف روايات ديدگاه اول، داللت بر هر دو گزاره يعني اس
ــتدالل به  ــديدات بر اس انحصار حّق ازدواج در وي مي کند، ولكن برخي تش
ــن روايات را نمي توان ناديده گرفت؛ زيرا با انكار اختيار دختر در ازدواج  اي

۱ـ  روايات اين ديدگاه را مي توان در وسائل الشيعه، ج۲۰، ابواب عقد النكاح، باب ۳، ص۲۷۰ و ۲۷۱، 
ح ۶ و ۱۱ ؛ باب ۴، ص۲۷۳، ح۳؛ باب ۶، ص۲۷۶، ح۳ ؛ باب۹، ص۲۸۶، ح۷ و ۸ مالحظه نمود.
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سا ــقّر  بين اين روايات و روايات گروه اول  ــوي اين روايات، تعارض مس از س

واقع مي شود كه هرچند داّل بر انحصار نبود اما داّل بر استقالل و اختيار دختر 
بود و در صورت اجراي قواعد عمومي تعارض بايد روايات گروه اول را به 
دليل شهرت، موافقت با كتاب و سّنت و مخالفت با عامه بر گروه دوم مقّدم 

دانست.
اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفت كه واليت پدر يا پدر و جّد پدري بر 
ــت؛ حال در صورت ثبوت اين  دختر امري برخالف اصل و روال طبيعي اس
مسئله در شريعت الزم بود با ادّله ي فراوان، آن هم بدون تعارض و مانع، بيان 
ــد نه با چند روايت مبتال به تعارض. به تعبير ديگر مخالفت با اصل  مي گردي
ــت و آنچه  عدم واليت هيچ كس بر هيچ كس و ردع آن نيازمند رادع قوّي اس

در صحنه هست كافي براي اين جهت نيست.
ــتبعاد انديشه ي دوم  ــت كه در اس ــي ازدواج هم نكته اي اس پديده شناس
تأثير بسزا دارد و از آنجا كه يكي از نـكات تأمل برانگـيز اين مقاله است، در 

مرحله ي تحقيق به تفصيل در مورد آن گفت وگو خواهد شد.

۲-۵) اسناد قول سوم
اين نظر مّتكي به جمع بين اخباِر مطرح در مسئله و خصوص برخي روايات است.

ــن بيان كه با توّجه به قانون «الجمع مهما أمكن اولي  ــع بين اخبار با اي جم
ــتقالل  ــتقالل دختر و روايات داّل بر اس من الطرح» اطالق روايات داّل بر اس
ولّي به يكديگر مقّيد مي شود. دختر شوهرديده سهم گروه اول از روايات و 
دوشيزه ي غير رشيد سهم گروه دوم از روايات و دوشيزه ي رشيد سهم هر دو 



۲۷۴

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
ــت. با اين تصرف در مفاد روايات كه هرچند هر يك از سا گروه از روايات اس

دو گروه اطالق دارد (روايات استقالل دوشيزه مي گويد: چه پدر اذن دهد يا 
نه و روايات استقالل پدر مي گويد: چه دختر راضي باشد يا نه) لكن اطالق 

هريك را مقّيد كرده به صورتي كه طرف ديگر رضايت داشته باشد. 
درباره ي خصوص برخي اخبار هم چنين گفته شده است:

در معتبره صفوان امام 7مي فرمايند: «براي زن نيز سهمي است (فإن لها في 
نفسها نصيبًا، فإن لها في نفسها حّظًا)» و اين مي رساند كه زن سهمي دارد و غير زن 
نيز سهمي. همچنين در صحيح زراره و محمدبن مسلم آمده است كه امام باقر 7 
فرمود: «ال ينقض النكاح إّال األب». «نقض» در موردي صادق است كه امر مبرم و 
ــته باشد و از آنجا كه عقد صحيح بالفعل قابل نقض نيست،  با قراري وجود داش
چرا كه در نكاح فسخ وجود ندارد، پس مراد از امر مبرم عقدي است كه صّحت 
شأني داشته باشد به گونه اي با اذن يا اجازه به فعليت تبديل شود يا با رّد، نقض 

و نابود گردد و اين چيزي جز ديدگاه تشريك نيست (خوئي: ج۲، صص۲۶۴ و ۲۶۵).
مطابقت اين نظر با احتياط هم مي تواند يكي از علل گرايش به اين نظر باشد.

۲-۶) نقد اسناد قول سوم
ــئله را با  ــو در مس ــوم تا حدودي مي تواند اخبار ناهمس بي ترديد نظر س
ــتقيم برخي اخبار ديگر موافق است؛  يكديگر جمع کند؛ چنان كه با مفاد مس
ــار به وجود آورد! به  ــن نمي تواند جمعي عرفي و مقبول بين همه ي اخب لك
تعبير ديگر صاحبان اين ديدگاه، برخي از اخبار را مالحظه كرده و اين انديشه 
ــده گرفته اند. مثًال، روايات  ــد و برخي اخبار معتبر ديگر را نادي را پذيرفته ان
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سا ــد،  مطرح در نظر دوم که هيچ حّظي براي دختر جز در وقتي كه ثّيب مي ش

ــوم دارد؟ مگر اينكه آن روايات از  ــه ي س قائل نبود، چه جايگاهي در انديش
ــتدالل بيرون شده و به دليل موافقت با عاّمه و مخالفت با كتاب و  صحن اس

سّنت فاقد صالحيت استدالل، حتي در حد اقتضا، دانسته شوند.
گفتني است از ديدگاه سوم با بياني ديگر كه مبتني بر پديده شناسي نكاح 

است، مي توان دفاع كرد. اين بيان در ادامه خواهد آمد.

۲-۷) اسناد قول چهارم
محّقق نراقي كه به نظر چهارم معتقد است (بعد از اينكه زمينه ي ترجيح 
ــكال و  ــات آن را از بين مي برد؛ چنان كه آنچه به عنوان اش ــول اول و رواي ق
ــد، ناتمام مي داند و در عمل  ــديد بر ديدگاه دوم و روايات آن مطرح ش تش
ــيزه و روايات داّل بر استقالل ولّي را در يك  ــتقالل دوش روايات داّل بر اس
ــع مقبول و عرفي از آنها به عمل  ــطح قرار مي دهد، بدون اينكه بتوان جم س

آورد يا يكي را بر ديگري ترجيح داد) مي فرمايد: 
المرجع عند اليأس عن الترجيح عند أهل التحقيق هو التخيير فهو الحق عندي 

في المسألة (نراقي ۱۴۱۵: ج۱۶، ص ۱۱۸ و ۱۱۹)؛
مرجع و قاعده در وقتي كه نتوان اخبار را با يكديگر جمع كرد يا برخي را 

بر برخي ترجيح داد تخيير در اخذ به هر خبر است.

البته ايشان در ادامه طرح انكار تعارِض اخبار در مسئله را مطرح مي كند 
و شبيه آنچه در گذشته بيان شد مي فرمايد: 

روايات استقالل دوشيزه يا استقالل ولّي، داّل بر انحصار نيست تا با انديشه ي 
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چهارم منافات داشته باشد. آري از برخي تعابير مثل «ليس لها مع أبيها أمر» ممكن سا

است استفاده شود كه دوشيزه هيچ سهمي در امر ازدواج ندارد؛ لكن با تأّمل بيشتر 
ــت كه با اذن  ــود كه مراد امام 7  اين اس در اين جمله و امثال آن معلوم مي ش
ــيزه سهمي ندارد؛ نه اينكه او خود به استقالل سهمي نخواهد داشت؛  پدر، دوش
پس هر يك از دوشيزه و پدر در ازدواج اختيار دارند و با اقدام هر يك مي توان 

گفت: ديگري سهمي ندارد (همان: ص۱۱۹ و ۲۰).

۲-۸) نقد اسناد قول چهارم
ــه ي خود با فرض قبول تعارض بين  آنچه محّقق نراقي در فرايند انديش
ــت. نظر  ــت، فرمود، مثِبت نظر چهارم نيس اخبار، كه به حق انكارناپذير اس
چهارم وقتي برآيند اين فرايند است كه تخيير مطرح شده در اخباِر متعارض 
ــار تخيير اصولي  ــه تخيير مطرح در آن اخب ــد؛ در حالي ك تخيير فقهي باش
ــت. توضيح اينکه: از برخي اخبار عالجيه به دست مي آيد كه در صورت  اس
تعارض اخبار در يك مسئله، مي توان مفاد يكي از اخبار را اخذ كرد و مطابق 
ــل كرد و ديگري را رها کرد؛ مثًال، هرگاه برخي اخبار داّل  ــوا داد و عم آن فت
ــوره بعد از حمد در نماز و برخي نافي آن بود، بر  بر وجوب قرائت يك س
اساس انديشه ي تخيير، مي توان به هر يك از اين دو گروه استناد كرد و سوره 
ــت يا وجوب آن را رّد كرد (تخيير اصولي)؛ نه اينكه فتوا به  را واجب دانس
تخيير بين خواندن سوره و ترك آن داد (تخيير فقهي)؛ زيرا پر واضح است كه 
چنين تخييري مفاد هيچ يك از دو گروه از اخبار نبود. در مسئله ي مورد بحث 
ــتقالل و انحصار  ــت با اين بيان كه وقتي برخي اخبار داّل بر اس نيز چنين اس
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سا ــيزه در ازدواج است و برخي داّل بر استقالل و انحصار ولّي، بر اساس  دوش

ــه ي تخيير مي توان به هر كدام از دو اخبار اخذ كرد و فتوا به استقالل  انديش
ــت، يا به استقالل و انحصار ولي،  ــيزه داد، كه ديدگاه اول اس و انحصار دوش
كه ديدگاه دوم،  و در اين صورت است كه به مفاد يكي از دو گروه از اخبار 
ــت و اّال فتوا دادن به استقالل هر دو (بدون انحصار) عمل به  ــده اس عمل ش
ــت بلكه پديده ي سومي است كه هيچ سندي  هيچ يك از دو گروه اخبار نيس
آن را پشتيباني نمي کند و اما آنچه ايشان با فرض قبول تعارض فرمود، به نظر 
عرفي نمي نمايد؛ هرچند ايشان بر عرفي انگاري برداشت خود از جمله اي مثل 

«ليس لها مع أبيها أمر» اصرار دارد.

۲-۹) اسناد ساير اقوال و نقد آنها
با سيري كه در مسئله صورت گرفت مي توان به اسناد ساير اقوال در مسئله 
ــي برد، چنان كه بر نقد آنها نيز مي توان واقف گرديد. از اين رو و به دليل عدم  پ
تحّمل حجم مقاله براي بسط بحث در اين زمينه و محور بودن اصل توقف يا 
عدم توقف صّحت نكاح دوشيزه بر اذن يا اجازه ولّي در اين مقاله، از پرداخت 

تفصيلي به اسناد و نقد اين اقوال صرف نظر كرده و به اشارتي اكتفا مي کنيم.

٢-٩-١) قول پنجم 
ــت. وي اين انديشه را برآيند جمع  ــيخ طوسي اس ــه ي پنجم از ش انديش
ــار مي بيند و اخباري  ــيزه را در امر نكاح صاحب اختي ــن اخباري كه دوش بي
ــي ۱۴۱۷: ج۷، ص۴۴۰). اين جمع را  ــه برخالف اين داللت دارد، مي داند (طوس ك
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ــيخ طوسي از قبول جمع تبّرعي با سا ــت؛ چرا كه ش مي توان جمع تبّرعي دانس

ــتناد به «الجمع مهما أمكن أولي من الطرح» ابا ندارد و مي توان بر اين بنيان  اس
ــت كه ادّله ي داّل بر عدم استقالل دوشيزه انصراف به ازدواج دائم دارد  دانس
و با توّجه به اصل عدم واليت هيچ كس بر هيچ كس نطاق آنها به قدري قوي 

نيست كه نكاح منقطع را نيز فراگيرد.
واضح است تشديد بر اين نظر با اين استدالل، چندان سخت نيست؛ چرا 
كه جمع تبرعي نامقبول است و انصراف اّدعا شده هم بنياني قوي ندارد. تأّمل 
در اسنادي كه گذشت مي تواند هر نوع شك را در اين باره بزدايد. به صاحب 
ــه بايد گفت: «اگر در مسئله، تفصيل مي دهيد الاقل عكس اين را  اين انديش

قائل مي شديد كه با نطاق برخي اخبار باب موافق است». 
البته صاحب انديشه ي پنجم ممكن است به دو روايت از حلبي و ابوسعيد 
ــندي و  ــك كند؛ (حر عاملي ۱۴۱۴: ج۲۱، صص۳۳ و ۳۴) لكن ضعف س قماط تمس

داللي آشكار اين دو روايت، اين تمّسك را بي بنيان مي سازد.

٢-٩-٢) قول ششم 
انديشه ي ششم قائل مشّخصي ندارد تا بتوان با مراجعه به كالم وي دليل 
آن را دريافت جز اينكه ناظر باشد به دو روايت معتبر از امام رضا7 با اين 
ــيزه جز با اذن  متن «البكر ال تتزوج متعة إّال بإذن إبيها» (همان: ص۳۳) ؛ دوش
ــدرش ازدواج موقت نکند». از امام صادق 7 با اين تعبير «العذراء التي لها  پ
أب التزوج متعة إّال بإذن أبيها» (همان: ص۳۵)؛  دوشيزه اي كه پدر دارد جز با اذن 

او ازدواج موقت نکند».
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سا ــه را مي توان به اعتباري عرفي و عقاليي نيز تقويت كرد؛ چرا  اين انديش

ــيزه و خانواده اش منقصتي است؛  كه نكاح موّقت، بر خالف دائم، براي دوش
ــا كنترلي از اين جهت  ــت با اذن ولّي صورت پذيرد ت ــب اس از اين رو مناس
صورت گيرد. اين اعتبار در برخي روايات، هرچند نامعتبر، اشاره شده است 

(همان: صص۳۳ و ۳۴).

واضح است با توّجه به تعدد روايات مرتبط با مسئله و ناهمسويي مفاد آنها، 
نمي توان صرفًا به دو روايت فوق نگريست و مطابق آنها فتوا داد. ضمن اينكه 
ــتفاده مي شود، عدم استقالل دوشيزه در نكاح موّقت  آنچه از اين دو روايت اس
است و از آن استقالل وي در ازدواج دائم استفاده نمي شود مگر به مفهوم وصف. 
چون امام 7 لزوم اذن پدر را در نكاح موّقت مطرح كرده اند پس معلوم مي شود 
كه در ازدواج دائم اذن وي شرط نيست. لكن چنان كه در اصول فقه مقرر است 
اخذ وصف در نطاق دليل مفهوم ندارد و از حضور آن نمي توان مفهوم مخالف 

گرفت. انديشه ي ششم  با نقد بيشتري مواجه است كه در ادامه مي آيد.

٢-٩-٣) قول هفتم
انديشه ي هفتم در واقع سه گزاره بدين ترتيب: پدر استقالل دارد، دوشيزه 
هم استقالل دارد، پدر مي تواند عقد دختر خويش را منحّل کند، در خود جاي 
ــه در تعامل با اخبار باب به  ــت. واضح است كه صاحب اين انديش داده اس
اين نتيجه رسيده است. محقق حكيم، صاحب اين انديشه، گزاره ي اول را به 
ــلم و روايت علي بن جعفر7  چند روايت  از جمله معتبره ي محمدبن مس
مستند مي سازد. گزاره ي دوم را به مثل خبر سعدان و گزاره ي سوم را به مثل 
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معتبره ي زراره، محمدبن مسلم و حلبي مستند مي کند.سا

اين تعامل وقتي پذيرفتني بود كه همه ي روايات مرتبط را پوشش مي داد، 
درحالي كه در ميان روايات گذشته برخي داّل بر اعتبار اذن پدر يا اعتبار اذن 
ــيزه بود و اين با استقالِل اّدعا شده ي محقق حكيم ناسازگار است. البته  دوش
ايشان بر اين معضل انديشه ي فقهي خود در مسئله واقف است؛ از اين رو اين 

دسته از روايات را حمل بر استحباب مي كند و مي فرمايد:
ــتقالل األب و آخر يدل علي  ــة أصناف صنف يدل علي اس فالنصوص خمس
استقالل البنت و ثالث يدل علي جواز فسخ األب عقد البنت و رابع يدل علي  اعتبار 
ــت فيعمل باألصناف الثالثة اُالَول و  ــس يدل علي اعتبار إذن البن إذن األب و خام

يحمل األخيران علي االستحباب جمعًا (طباطبايي حكيم ۱۳۹۱: ج۱۴، ص۴۴۸)؛
ــت گروهي داّل بر استقالل پدر، گروهي دال  نصوص مرتبط پنج گروه اس
بر  استقالل دختر،  صنفي دال بر جواز فسخ عقد دختر از سوي پدر و گروهي 
داّل بر اعتبار اذن پدر (نه استقالل) است و باالخره قسمي هم دال بر اعتبار اذن 
دختر (بدون استقالل) است. به سه گروه اول عمل مي شود و دو گروه اخير به 
انگيزه ي جمع بين اخبار حمل بر استحباب تحصيل اذن از پدر يا دختر مي شود.

ــتقالل پدر، داّل بر  ــت كه روايات داّل بر اس ــكل اين راه كار اين اس مش
انحصار نيز بود و انحصار با استقالل دوشيزه و لزوم تحصيل اذن او منافات 
ــت نه  دارد. به عالوه روايات داّل بر اعتبار اذن ناظر به بيان حكم وضعي اس
حكم تكليفي تا حمل بر استحباب شود. اين قانون كه اوامر و نواهِي ناظر بر 
نهادها و مركبات اعتباري را بايد ناظر به بيان شرايط، اجزا يا موانع برشمرد و 
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سا حمل بر حكم تكليفي نکرد؛ امروزه مقبول محّققان است و خدشه در مورد 

آن پذيرفته نيست.

۳) تحقيق در مسئله و بيان لزوم توّجه به عناصر دخيل در استنباط حكم 
ــت  وجو از آراي فقيهان اماميه در مسئله مهم ازدواج  ــت، جس آنچه گذش
ــيزگان رشيد و بالغ در پيوند با اذن و اجازه ي ولّي و نقد آنها بود. در اين  دوش
قسمت از مقاله نه به انگيزه ي افتا و اصدار نظر قطعي بلكه به انگيزه ي بيان لزوم 
ــدار فتوا در مقام تحقيقي، كه كمتر مورد توجه  ــه به برخي عناصر در اص توّج
واقع شده است، ارائه مي شود؛ به اين اميد كه صاحب نظران و متكّفالن استنباط 
در اين مسئله به اين عناصر توّجه کنند. البته با اذعان به اينكه به دليل تعدد و 
تعارض اخبار معتبر در مسئله، حّل آن از معضالت فقهي به شمار مي رود، به 

گونه اي كه كمتر مي توان از مسئله اي در فقه، با اين وضعيت سراغ گرفت.
محقق بحراني كه از ايستادگان بر قّله ي فقاهت و درايت حديث است در 

اين پيوند چنين مي نگارد:
قد عّدها األصحاب من امهات المسائل و معضالت المشاكل و قد صّنفت فيها 

الرسائل و كثر السؤال عنها و السائل... (بحراني ۱۴۰۶: ج۲۳، ص۲۱۲)؛
اصحاب، مسئله ي ازدواج دوشيزه (و ثبوت يا عدم ثبوت واليت ولّي بر آن) 
را از مسائل مادر و از مشكالت پيچيده شمرده اند. در اين باره رساله هايي نوشته 

و پرسش  و پرسش گر در اطراف آن زياد شده است.

به هر حال در اين باره به دو عنصر اشاره مي شود.
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۳-۱) پديده شناسي ازدواج در فرهنگ هاي مختلفسا

ــته است.  نهاد ازدواج در فرهنگ هاي مختلف موقعيت هاي متفاوت داش
ــاده، جزئي و  در حالي كه در برخي مكان ها، زمان ها و فرهنگ ها رفتاري س
كم اثر به شمار مي رفته و مي رود، در برخي فرهنگ هاي ديگر، حركتي اساسي 

و بنيادين است که آثار بسيار ي در زندگي دارد.
ــالم ازدواج امري ساده بوده و حّساسيت هاي امروزي  در عصر ظهور اس
ــر، به ويژه حساسيت زن نسبت به ويژگي هاي شوهر، وجود  در مورد همس
ــتي جز خواست اولياي خويش نداشتند.  نداشت و عموم دوشيزگان خواس
معموًال زندگي با زوجي كه ولّي انتخاب مي كرد، براي آنها بسيار طبيعي بود. 
ازدواج به راحتي صورت مي گرفت و ادامه مي يافت. اين بساطت و سادگي 
ــت كه در حاالت عبدالمطلب نوشته اند: وقتي براي گزينش  تا به آن حّد اس
ــر براي يكي از پسران خود رفته بود، در برگشت به خانه همسري هم  همس

براي خود انتخاب كرد و تاريخ از اين شواهد بسيار دارد.
لكن همه ي اين عرف ها در عصر ما، به  خصوص در كشوري چون ايران، 
ــده است. ازدواج مهم ترين يا يكي از مهم ترين كارها در زندگي  بر عكس ش
ــمار مي رود. دختر و پسر بر ويژگي هايي در مورد همسر آينده ي خود  به ش
ــته ها و سنجه هاي مورد نظر دختران در بسياري از موارد  تأكيد دارند. خواس
ــنجه هاي مطمح  نظر اوليا متفاوت است. تحميل شوهري  ــته ها و س با خواس
ــده  ــوي پدر يا هركس ديگر به آنها نامطبوع و گاه موجب مفس خاص از س

است. ازدواج با وسواس صورت مي پذيرد و...
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سا ــيزه در اين فرهنگ مصداق  بي ترديد، تحميل يك ازدواج خاص بر دوش

سخن فقيه نامي شيعه شيخ محمدحسن نجفي است كه به انگيزه ي تثبيت نظر 
خويش يعني استقالل و انحصار دوشيزگان در ازدواج مي فرمايد:

ــقوط الوالية رأسا؛ ضروره تحّقق الظلم في جبر العاقل  ــهد بس لعّل االعتبار يش
الكامل علي ما يكرهه و هو يستغيث و ال يغاث، بل رّبما أّدي ذلك إلي فساد عظيم 
و قتل و زنا و هرب إلي الغير و بذلك مع األصل تتم داللة الكتاب و السّنة و اإلجماع 

و العقل (نجفي ۱۳۹۵: ج۲۹، ص۱۷۹)
ــبه ي عقلي) گواه بر سقوط واليت (پدر بر ازدواج دوشيزه)  اعتبار (و محاس
ــت؛ زيرا مجبور كردن عاقل و بالغ و رشيد بر آنچه نمي پسندد؛ در حالي كه  اس
كمك مي طلبد و كمك نمي شود، ظلم است. اين جبر گاه به فساد عظيم، كشتن، 
ــود. با توجه به اين محاسبه  زنا و فرار از خانواده و پناه بردن به غير منجر مي ش
ــّنت، اجماع و عقل (بر سقوط واليت  و با در نظر گرفتن اصل، داللت قرآن، س

ولّي) كامل مي شود.

ــقوط واليت ولي معتقد  البته، چنان كه در ادامه خواهد آمد، نگارنده به س
ــت و آن را نهاد نظارت و حمايت مي داند كه وجود آن با شرايطي الزم  نيس

است، لكن معتقد به مغفول نماندن نظر صاحب جواهر در استنباط است. 
ــي نكاح و اختالف فرهنگ ها نسبت به اين پديده،  توّجه به پديده شناس
ــود تا در بسياري از فرهنگ ها، ازدواج دوشيزه توسط ولّي بدون  باعث مي ش
ــد و اين را مي دانيم كه  ــت يا اذن يا اجازه ي او، به مصلحت وي نباش رضاي
واليت ولّي در محدوده ي مصلحت موّلي عليه است و نه بيش از آن. بنابراين 
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هرگاه ازدواجي صورت پذيرد كه به مصلحت دوشيزه نباشد (هرچند به اين سا

ــيزه نمي تواند با اين ازدواج كنار بيايد و خود را به آن راضي  خاطر كه دوش
ــت. پس اختالف فرهنگ ها و عرف ها نسبت  ــازد)، اين ازدواج نافذ نيس س
ــبت به  ــه ازدواج، تأثير موضوعي در تحّقق مصلحت و عدم مصلحت نس ب
ــي كه وليّ  صورت مي دهد، دارد و ازدواجي كه در يك جامعه يا در  ازدواج
ــرض پذيرش واليت كامل پدر)  ــت و (بر ف يك زمان مصداق مصلحت اس
ــت، در جامعه اي ديگر  نيازمند رضايت يا تحصيل اذن يا اجازه ي دختر نيس
مصداق مصلحت نيست و رأسًا باطل خواهد بود مگر اينكه رضايت دوشيزه 

را با خود داشته باشد.
اين تفاوت، تفاوت در حكم شرعي نيست تا توّهم شود كه حكم شرعي 
ــت. چنان كه تفاوت در موضوع حكم  براي همه ي جوامع در اين باره يكي اس
شرعي هم نيست؛ بلكه تفاوت در مصداِق موضوع حكم شرعي است كه كامًال 
طبيعي است. با اين توضيح كه، فرض مي كنيم حكم خداوند اين است كه ولّي 
ــرط رعايت مصلحت دختر مي تواند دختر خويش را به ازدواج ديگران  به ش
ــيزه به آن ناراضي است و  درآورد. لكن تحّقق مصلحت در ازدواجي كه دوش
تحميل آن بر او، تحميل يك امر مهم و سرنوشت ساز بر وي به حساب مي آيد، 
ناميّسر است در حالي كه ممكن است چنين ازدواجي با ساده انگاري ازدواج، 

تحميل به حساب نيايد و مصداق مصلحت باشد (دقّت شود).
ــه داّل بر اختيار كامل ولي در  ــن مضمون را مي توان از روايات زير، ك اي

ازدواج دوشيزه  است، به دست آورد. 
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سا ال تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها (حر عاملي ۱۴۱۴: ج۲۰، ص۲۷۳)؛ دوشيزه 

وقتي بين پدر و مادر زندگي مي كند (در ازدواج)  مورد مشورت واقع نمي شود. 
إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر (همان: ص۲۸۴)؛ دوشيزه در 

زماني كه بين پدر و مادر زندگي مي كند، اختياري ندارد.
ــتأمر الجارية التي بين أبويها إذا اراد أبوها أن يزّوجها هو أنظر لها (همان:  ال تس
ص۲۷۰)؛ دوشيزه تا وقتي بين پدر و مادر زندگي مي كند و پدر تصميم بر ازدواج او 
بگيرد، مورد مشورت واقع نمي شود، چرا كه پدر نسبت به مصالح او آگاه تر است.

به نظر مي رسد، تأكيد امام 7 بر بودن جاريه در بين پدر و مادر (با اينكه 
براي مادر واليتي نيست) براي اين است كه به طور طبيعي در اين صورت، 
ــت نمي کند و، بالطبع،  ــط پدر مخالف ــيزه  با ازدواج صورت گرفته توّس دوش
ــت براي دختر خواهد بود؛ ولي هرگاه جاريه در ميان پدر و  مصداق مصلح
ــد، چه بسا ازدواج صورت  ــد و با فرهنگ ديگري بزرگ شده باش مادر نباش
ــت و «هو أنظر لها»  ــود و از مصداق مصلح ــه مورد اكراه دختر واقع ش گرفت
ــود؛ هرچند بدون لحاظ خواست دختر و ميل او اين ازدواج بجا و  خارج ش

مطابق منافع دختر باشد.
ــن أبويها» بودن جاريه، با اينكه  ــه اعتقاد ما نبايد از تأكيد امام 7بر «بي ب
ــدارد (مگر به گونه اي كه ما بيان كرديم)، به  ــر فقهي تأثيري در حكم ن از نظ

سرعت عبور كرد.
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۳-۲) تحليل ماهيت واليت از حكومت به نظارت و حمايتسا

ــه اي صحيح در  ــيدن به انديش ــد در رس عنصر ديگري كه به نظر مي رس
ــيزه  ــتي واليت ولّي بر نكاح دوش ــئله بايد به آن توّجه کرد تحليل چيس مس
است. با اين توضيح كه، هرگاه ماهيت واليت حاكميت ولّي بر ازدواج باشد 
به گونه اي كه ولي بتواند به دلخواه و بدون توّجه به مصلحت دوشيزه يا در 
ــده توسط ولي، حتي  ــخص ش محدوده ي مصلحت او لكن به مرجعيت مش
ــد، در اين صورت بايد حّق را  ــوهر ده بدون لحاظ رضايت دختر، وي را ش
ــن ظلمي را بر دختر روا  ــدگاه اول داد و به تعبير صاحب جواهر چني ــه دي ب
ــت كه در اين صورت روايات مخالف اسناد ديدگاه اول  نداشت. واضح اس
نمي تواند در مقابل اسناد داّل بر ديدگاه اول مقاومت کند و در اينجاست كه 
ــتناد به قرائن خارجي قول اول را پذيرفت،  ــيخ انصاري بايد با اس به تعبير ش

كاري كه توّسط اكثر فقيهان غير معاصر صورت گرفته است.
ــيزه  ــارت و حمايت بر كار دوش ــه ماهيت واليت ولّي نظ ــن چنانچ لك
ــود و تنها در چارچوب مصلحت وي تفسير گردد، مرجع تشخيص  تلّقي ش
مصلحت هم شخص ولي فرض نشود بلكه مصلحت واقعي داشته باشد كه 
در اختالف و ترديد بايد «نهاد شرعي تشخيص مصلحت» چون كارشناس و 
حاكم شرع يا مقام صالح قضايي به وجود مصلحت يا نبود آن داوري کند و 
اگر يكي از مؤلّفه هاي مصلحت خواست دختر در نظر گرفته شود، نه اينکه 
فارغ از رضايت و كراهت وي به وجود مصلحت يا نبود آن داوري شود، در 
ــه ي مساهمه و تشريكـ  كه تا  ــد پذيرش انديش اين صورت به نظر نمي رس
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سا ــدـ  محذوري داشته  حدودي زياد برآيند جمع بين نصوص نيز مي تواند باش

باشد. بي ترديد از مشكالت مذكور در كالم صاحب جواهر، در اين صورت 
ــّنت نيز نخواهد بود، حتي  خبري نخواهد بود. مخالف عمومات كتاب و س
مخالف «اصل عدم واليت أحد علي أحد» نيز نيست؛ زيرا آنچه مطابق اصل 
ــخص بر شخص است نه اصل عدم نظارت و  ــت اصل عدم حاكميت ش اس

حمايت أحد عن أحد.
ــدن از فقيهان متقدم و نزديک شدن  به دوران  قابل توّجه اينكه با دور ش
ــه ي مساهمه و تشريك طرفداران جّدي تري پيدا كرده  است و  معاصر انديش

در قالب فتوا به آن يا فتوا به احتياط يا احتياط در فتوا ظاهر شده است.
ــهمي براي ولّي و سوء  با اين توضيح، نگراني برخي افراد از قرار دادن س
ــتفاده ي ايشان بي مجال خواهد بود. بر عكس، بايد از قطع رابطه ي اوليا با  اس
ازدواج دوشيزگان و سپردن اختيار كامل به دست خود ايشان نگران بود؛ چرا 
كه عموم دوشيزگان در زمان ازدواج در موقعيتي نيستند كه بتوانند مصلحت 
ــد و در صورت  ــخيص دهن ــاز و مهم تش خويش را در اين امر سرنوشت س
تشخيص در مواردي که في الواقع هم چنين بود لكن ولي با آن مخالفت کرد، 

دوشيزه مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، به خواست خود برسد.
ــزي جز نهاد كنترل و اطمينان  ــن نهاد نظارت و حمايت ولّي، چي بنابراي
ــت. به نظر  ــور آن در عرصه ي ازدواج، دغدغه داش ــت و نبايد از حض نيس
مي رسد با توّجه به اين دو عنصر، برآيند مراجعه به نصوص مرتبط با مسئله 
جز انديشه مساهمه و تشريك (نظر سوم) نباشد، ديدگاهي كه امروزه در بين 
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ــته طرفداران زيادي دارد. هرچند ساير انظار هم در جاي خود سا فقيهان برجس

محترم و براي مقّلدان حّجت شرعي است.

۴) موارد سقوط واليت در انگاره ي پذيرش آن 
ــتقالل يا  ــيزه (به نحو اس در صورت پذيرش واليت ولّي بر ازدواج دوش
مساهمه) در مواردي اين واليت ساقط مي شود. اين موارد به شرح زير است: 

۴-۱) ممانعت ناموّجه ولّي (عضل)
ــود را، در صورت تمايل  ــه، ممانعت ولّي از نكاح دختر با كفو خ در فق
ــن باورند كه در صورت  ــل» مي گويند. فقيهان بر اي ــر به ازدواج، «عض دخت
ــاقط است. برخي از فقيهان معاصر با اشاره به  عضل، اذن يا اجازه ي ولي س
اينكه واليت پدر و جد پدري در دو مورد ساقط مي شود، مورد اول را منع از 
ازدواج دوشيزه با كفو شرعي و عرفي خود قرار مي دهد در زماني كه دوشيزه 

مايل به ازدواج با آن كفو است و در بيان دليل آن مي گويند: 
ــاالت قوله تعالي: فال  ــه اإلجماع و يدل عليه علي بعض االحتم ــل علي و الدلي

تعضلوهّن أن ينكحن أزواجهنّّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف (لنكراني ۱۴۲۱: ۱۰۲)؛
ــت. همچنين قول خداوند  ــقوط واليت ولي با عضل اجماع اس دليل بر س
متعال, بنابر برخي احتماالت, در آنجا كه مي فرمايد: زنان را از اينكه با شوهران 
(مورد نظر خويش) ازدواج كنند منع نكنيد در وقتي كه به وجه نيكو به اين كار 

راضي هستند.
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سا صاحب جواهر منع مزبور را مصداق خيانت مي داند و پرواضح است كه 

واليت ولّي در اين فرض ساقط است (نجفي ۱۳۹۵: ج۲۹، ص۱۸۴).
ــه منع ولّي در فرض مزبور را نمي توان مصداق دائمي خيانت قلمداد  البت
كرد؛ خيانت وقتي است كه عضل مخالف مصلحت دوشيزه باشد؛ در حالي 
ــقوط واليت در فرض عضل، مشروط به مخالفت با مصلحت دوشيزه  كه س
ــياري از موارد مخالف  ــت. اگرچه نمي توان انكار كرد كه عضل در بس نيس
ــيزه است، لكن به طور دائم چنين نيست مثل موردي كه ولي  مصلحت دوش
ــود و در  ــتگار ديگري پيدا مي ش ــبت به موردي منع مي كند، لكن خواس نس
ــل به منع مطلق و  ــير عض ــورد ممانعت نمي كند. البته در صورت تفس آن م
ــه مخالف مصلحت و مصداق خيانت است؛  درازمّدت، عضل مزبور، هميش

لكن اين تفسير خالف اطالق عضل است.
واليت ولّي به دليل ماهيت نظارت و حمايتي كه دارد بايد در چارچوب 
مصلحت دوشيزه باشد و هرگاه اقدام ولّي برخالف مصلحت بود، نافذ نيست. 
نگارنده در مسئله ي مورد بحث تصريحي از فقيهان در اين باره مالحظه نكرد؛ 
شايد بدين جهت كه مورد عضل را بيان كرده و به آن اكتفا کرده اند لكن در 
ــوال طفل، بيان هايي دارند كه بر مورد گفت وگو هم  بحث واليت ولّي بر ام

منطبق مي شود. مثًال، شيخ طوسي مي فرمايد:
ــة: األب و الجّد و وصّي األب أو الجّد و  من يلي أمر الصغير و المجنون خمس
ــة ال يصّح تصّرفهم إّال علي وجه  ــن يأمره اإلمام [و] كّل هؤالء الخمس ــام أو م اإلم
االحتياط و الحّظ للصغير الموّلي عليه؛ ألنهم إنما ُنصبوا لذلك فإذا تصرف فيه علي 
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ــي۱۳۸۷: ج۲، ص۲۰۰؛ سا ــه ال حّظ له فيه كان باطًال؛ ألنه خالف ما نصب له (طوس وج

انصاري ۱۴۲۲: ج۳، ص۵۳۹)؛

ــروه بر كار صغير و مجنون واليت دارند: پدر، جد، وصّي پدر يا جّد،  پنج گ
ــت مگر  امام و هركس كه امام به او امر كند. تصرف اين پنج گروه صحيح نيس
بر وجه احتياط و مصلحت صغيري كه بر او واليت دارند، زيرا اين گروه براي 
ــده اند و هر زمان كه تصرف آنها چنين  مصلحت و بهره بردن طفل منصوب ش

نباشد باطل است.

ــيخ طوسي براي نظر خود در واليت ولّي بر  نمي توان ترديد كرد علتي كه ش
طفل و مجنون مي آورد و هرگونه اقدام ناهمسويي با مصلحت ايشان را رّد مي کند 
به طريق اولي در مسئله ي مورد گفت وگو نيز منطبق مي شود. در روايت فضل بن 
عبدالملك نيز در وجه واليت ولّي گفته شد: هو أنظر لها (حر عاملي ۱۴۱۴: ج۲۰، ص۲۷۰).

ــروط به مصلحت واقعي  ــل توجه اينكه، مطابق قاعده اقدام ولّي، مش قاب
ــرط علمي و ُذكري  ــت نه مصلحِت مورِد باوِر ولّي، چرا كه مصلحت ش اس
ــوارد كه اقدامي و  ــاير م ــت تا صرِف باور ولي كفايت كند بلكه مثل س نيس
ــرط واقعي است در مسئله ي  ــروط به شرطي مي شود و مراد ش تصرفي مش
مورد گفت وگو هم همين وضعيت حاكم است. بر اين اساس اگر در موردي 
ــخيص مصلحت» مراجعه و  ــرعي تش اختالف نظر پيش آمد بايد به «نهاد ش

مطابق نظر او عمل شود.۱ 

۱ ـ نگارنده در اين باره به تفصيل در مواضع  متعدد از كتاب «فقه و عرف» و «فقه و مصلحت» 
سخن گفته است.
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سا ۴-۲)  ارتداد يا كفر ولّي

ــّي را ارتداد يا كفر وي  ــقوط واليت ول ــي از فقها يكي از موارد س برخ
دانسته اند و به اين آيه از قرآن تمسك جسته اند:

و لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيال (نساء: ۱۴۱)؛
خداوند براي كافران بر مؤمنان راه سلطه (و واليت) قرار نداده است.

به اين حديث شريف نيز تمسك شده است: 
ــي ۱۴۱۴: ج۲۶، ص۱۴؛ انصاري ۱۴۱۵:  ــر عامل ــو و ال ُيعلي عليه (ح ــالم يعل اإلس

صص۱۲۷ و ۱۲۸)؛ 

اسالم برتري دارد و برتري و تفّوق بر او نمي شود 

ــت ولّي در فرض  ــقوط والي ــت خالفي در س صاحب حدائق معتقد اس
ارتداد نيست (بحراني ۱۴۰۶: ج۲۳، ص۲۶۷).

واضح است كه اين انديشه با تفسير واليِت مورد بحث به نظارت و حمايت 
نيز قابل جمع است، چرا كه اسالم نظارت كافر بر مسلمان را نيز خواستار نيست.

۴-۳) جنون، عدم رشد، بيهوشي، مستي و محرم بودن
برخي فقيهان جنون، عدم رشد، بيهوشي، مستي و محرم بودن را از عوامل 
ــقوط در چهار مورد اول اين است كه  ــقوط واليت بر شمرده اند. وجه س س
اين گروه ها نمي توانند وظيفه اي كه بر دوش ولّي است، به نحو صحيح انجام 
دهند. وجه سقوط در مورد اخير هم به دليل تحريم اين كار، بر اساس برخي 

مباني،  بر ولي است.
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ــتي و احرام زايل شود سا ــي و مس ــد، بيهوش آري چنانچه جنون، عدم رش

واليت مستقّر مي شود (بحراني ۱۴۰۶: ج۲۳، ص۲۶۹).

۴-۴) موارد عدم امكان تحصيل اذن يا اجازه از ولي
ــيخ انصاري واليت را در مواردي كه به دليل غيبت ولّي يا نبود امكان  ش
ــاقط و آن را غير  ــت، س ــر نيس ارتباط با او امكان تحصيل اذن يا اجازه ميّس

اختالفي مي داند و در ادامه مي فرمايد: 
و يؤّيد عدم الخالف فيه عمومات نفي الحرج؛ (انصاري ۱۴۱۵: ۱۲۷)؛

عدم خالف در مسئله را ادّله ي عامي كه بر نفي حرج داللت دارد، تأييد مي كند.

ــوع ازدواج، تأثيري در  ــت كه امكان تحصيل اجازه پس از وق واضح اس
ازدواِج صورت گرفته ندارد.

نتيجه
ــيد بر اذن يا  ــيزه ي بالغ و رش ــف يا عدم توقف صّحت نكاح دوش در توق
اجازه ي ولّي چند نظر وجود دارد و نظر مساهمه و تشريك مقبول است؛ به ويژه 

در فرهنگي كه ازدواج يكي از مهم ترين رفتارها در زندگي به حساب مي آيد. 
ماهيت واليت ولّي چيزي جز حمايت و نظارت نيست، از اين رو اعمال 
ــروط به مصلحت است و بخشي از مصلحت رغبت دوشيزه به اصل  آن مش
ــخيص مصلحت و نبود آن، نهاد  ــت. مرجع تش ازدواج و خصوص مورد اس

شرعي تشخيص است. واليت مزبور در مواردي ساقط مي شود.
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سا منابع:

  األنصاري، محمدعلي، ۱۴۲۵. الموسوعه الفقهيه الميّسره، قم، مجمع الفكر اإلسالمي.
 األنصاري، مرتضي، ۱۴۲۲. كتاب المكاسب، قم، مجمع الفكر اإلسالمي.

ــب الذكري  ــاري، مرتضي، ۱۴۱۵. كتاب النكاح، المؤتمر العالميه بمناس  األنص
المئوّيه الثانيه لميالد الشيخ األنصاري.

 البحراني، يوسف، ۱۴۰۶. الحدائق الناضره في أحكام العتره الطاهره، قم، مؤسسة 
    النشر اإلسالمي.

 الحر العاملي، محمدبن الحسن، ۱۴۱۴. وسائل الشيعه إلي تحصيل الشريعه، قم، 
مؤسسة آل البيت.

 الحلي، جعفر بن الحسن(عالمه حلي)، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، 
    تحقيق عبدالحسين محمدعلي بقال، قم، مؤسسه المعارف اإلسالميه.

ــيد ابوالقاسم   الخوئي، محمدتقي، مباني العروه  الوثقي، مقرر، تقريرات درس س
    خوئي، دارالعلم. 

 الطوسي، محمدبن الحسن، ۱۳۹۰. االستبصار، تصحيح محمد آخوندي، تهران، 
دار الكتب اإلسالمية.

ـ ــــ، ۱۴۱۷. تهذيب األحكام، تصحيح و تعليق علي اكبر الغفاري، تهران، صدوق.
 ـــــ، ۱۴۲۵. كتاب الخالف، قم، مؤسسه النشر اإلسالمي.

 ــــــ، ۱۳۸۷. المبسوط في فقه اإلماميه، تصحيح محمدتقي الكشفي، المكتبه 
    المرتضويه.

 ـــــ،  النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، قم، قدس محمدي.
 الطباطبائي الحكيم، محسن، ۱۳۹۱. مستمسك العروه الوثقي، قم، مكتبه آيه اهللا 

    العظمي المرعشي.
 الطباطبائي، محمدكاظم. العروة الوثقي، تهران، المكتبه العلميه اإلسالميه.



۲۹۴

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
 الفاضل اللنكراني، محمد، ۱۴۲۱. تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، النكاح، سا

    قم، مركز فقه األئمه األطهار:. 
 عليدوست، ابوالقاسم، ۱۳۸۶. فقه و عرف، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه 

    فرهنگ و انديشه اسالمي.
ــازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ   ــــــ، ۱۳۸۸.  فقه و مصلحت، تهران، س

    و انديشه اسالمي.
 المامقاني، عبداهللا. تنقيح المقال في علم الرجال.

 المحقق اآلبي، زين الدين، ۱۴۷۱. كشف الرموز في شرح المختصر النافع، قم، 
    مؤسسه  النشر اإلسالمي.

 الموسوي الخميني، روح اهللا. تحرير الوسيله، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم.
ــرح شرائع اإلسالم، تهران،  ــن، ۱۳۹۵. جواهر الكالم في ش  النجفي، محمدحس

    المكتبه اإلسالميه.
 النراقي، أحمد، ۱۴۱۵. مستند الشيعه في أحكام الشريعه، قم، مؤسسه آل البيت :.  


