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چکیده
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی بـراي صـحت ازدواج ازسـوي دختـر     

گـذار قـانون   نحوي که وجـود ایـن سـابقه، قـانون    باشد، بهبالغ باکره، موضوعی با سابقه طوالنی می
قـانون مـدنی بـا سـه رویکـرد،      1043گـذاري در خصـوص مـاده   مدنی را مجاب به سه دوره قـانون 

هاي موجود در سه رویکـرد مـوردنظر، ایـن سـوال را بـه ذهـن متبـادر        تفاوت. متفاوت نموده است
ازدواج، نیـازي  بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعهکند که آیا اصوالً نفس وقوع عقد نکاح،می

ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسـخ  ) اذن یا اجازه(به رضایت قبل یا بعد از عقد 
مجلـس  1370قـانون مـدنی مصـوب سـال     1043به سوال منفی باشد معنـاي ایـن فـراز اول از مـاده    

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسـیده باشـد موقـوف بـه     : (داردمیشوراي اسالمی که مقرر 
در این راستا، عدم ضـرورت جلـب رضـایت ولـی بـراي      چیست؟)اجازه پدر یا جد پدري او است
در نفس وقوع عقـد نکـاح و ضـرورت    -اعم از قبل یا بعد ازدواج-صحت ازدواج دختر بالغ باکره 

قد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار براي ولـی در  وجود رضایت ولی، فقط براي ثبت ع
آن هـم بـه   -قطع رابطه  زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طـالق، بـر حسـب مـورد     

هـاي مربوطـه،   اي است که این نوشتار با تحلیل مبانی و  استداللنظریه-شرط درخواست مشارالیها
.ه می نمایدگذار ارائآن را به عنوان نظر قانون

ازدواج، رضایت ولی، دختربـالغ بـاکره، اذن واجـازه، فـرض قـانونی،      : واژگان کلیدي
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مقدمه
جایگاه بحث-الف

دلیـل او از  در حقوق خانواده، وقتی که صحبت از عدم رضایت ناموجـه ولـی و ممانعـت بـی    
بـه میـان   ) عضـل (ردد، پـاي مفهـوم   گـ مورد عالقـه مـی  ) کفوومرد هم(اش با ازدواج دختر باکره

.شود که اقدام ولی، به شرح مذکور، مصداق بارز آن استکشیده می
ممانعت ولی، در فرض باال بـر خـالف مصـلحت واقعـی دختـرش، در نظـر فقهـی، از مـوارد         

طـور مثـال بـر اسـاس نظـر فقهـی مرحـوم صـاحب         به. سقوط والیت در اذن یا اجازه  او می باشد
، 29، ج1395نجفـی،  (در ایـن مـورد خیانـت و موجـب سـقوط والیـت اسـت        جواهر، منع ولـی 

کفـوو شـرعی   سقوط والیت ولی، به هنگام منع دختر باکره بالغش از ازدواج با مرد هم). 184ص
و عرفی مورد انتخاب، مطلبی است که به دلیل وجود اجماع، مورد تصریح بعضی از فقها معاصـر  

).102، ص1421لنکرانی، (نیز قرار گرفته است 
انگیـز، در زمـان تصـویب قـانون مـدنی، مـورد توجـه        عنوان یک بحث چالشعضل بهپدیده

گـذاري، در سـه نوبـت مبـادرت بـه تصـویب و       گذار هم قرار گرفته، و در طی سالیان قانونقانون
.      قانون مدنی در خصوص موضوع نموده است1043اصالح ماده  

يگذارسوابق مربوط به قانون-ب
کـه از  -در  خصوص نکاح دختر بالغ بـاکره  ) 14/8/1370اصالحی (قانون مدنی 1043ماده 

:داردمقرر می-کنداو به اشتباه رایج با لفظ باکره یاد می
پدر یا جد پـدري اوسـت   نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه«

ایشـان سـاقط و   ز دادن اجازه مضـایقه کننـد، اجـازه   و هرگاه پدر یا جد پدري بدون علت موجه ا
خواهد بـا او ازدواج نمایـد و شـرایط    تواند با معرفی کامل مردي که میدر این صورت دختر می

هـا قـرار داده شـده، پـس از اخـذ اجـازه از دادگـاه مـدنی خـاص، بـه           نکاح و مهري کـه بـین آن  
» .ایددفترازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نم

اجــازه ولــی، بــراي نکــاح دختــر بــالغ بــاکره موضــوعی اســت کــه داراي چنــد دوره ســابقه   
1043مـاده  . باشـد هجـري شمسـی مـی   1313باشد؛ اولین سابقه مربوط بـه سـال   گذاري میقانون

داشت که در صـورت امتنـاع ولـی از دادن اجـازه     قانون مدنی مصوب سال مزبور حکایت از آن 
شـوهر نکـرده  روزه ابالغی از طریق دفتر ازدواج، به دختـر  15وجه در مهلت نکاح، بدون دلیل م
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داد تا وقوع عقد نکاح با مردي را که قبالً بـراي ازدواج معرفـی نمـوده را از دفتـر ثبـت      اجازه می
و بـه  واقع نمودن عقد نکـاح یافت که نسبت به ازدواج درخواست نماید و دفتر ازدواج اجازه می

. ثبت عقد اقدام نمایدتبع آن نسبت به 
از  قانون مدنی، پس از رعایت تشـریفات معرفـی مـرد مـورد     1361مصوب 1043ي در ماده

15نکـاح پـس از سـپري شـدن مهلـت      عالقه از سوي دختر به دادگاه و امتناع ولی از دادن اجازه
صـدور  بـر  روزه از زمان ابالغ، دادگاه مدنی خاص را مجاب بـه اجابـت درخواسـت دختـر مبنـی     

نکاح دختري که هنـوز شـوهر نکـرده، اگرچـه بـه سـن       : (نمود، با این عبارت کهنکاح میاجازه
بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدري او است و هرگاه پدر یـا جـد پـدري، بـدون     

خواهد به او شـوهر  تواند با معرفی مردي که میعلت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می
ند و شرایط نکاح و مهري که بین آنها قرار داده شـده، بـه دادگـاه مـدنی خـاص مراجعـه و بـه        ک

روز از تـاریخ و  15شـود و بعـد از   توسط دفتر مزبور مراتب به پدر یا جد پـدري اطـالع داده مـی   
). تواند اجازه  نکاح را صادر نمایدعدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه  می

قـانون مـدنی ایـن سـوال را بـه ذهـن       1043گذاري در خصـوص مـاده   تفاوت سه دوره قانون
ولی در نکاح دختر بالغ باکره ضرورت دارد یـا خیـر؟ در خصـوص    نماید که آیا اجازهمتبادر می

.بایست سوابق فقهی موضوع را از نظر فقها جستجو کرداین سوال ابتدا می
به تأیید صحت ازدواج واقع شـده  تواند منجراهمیت پاسخ به این سوال درحدي است که می

این مقاله درصدد یافتن پاسخی دقیـق  . اعتبار بودن آن و نتایجش گرددبدون رضایت ولی و یا بی
.گذار و به مصلحت جامعه استبه سوال مذکور بوده که منطبق با نظر قانون

سوابق فقهی. 3
تـوان در سـوابق فقهـی    میولی براي ازدواج دختر بالغ باکره به هفت نظردر خصوص اجازه

:اشاره نمود
بر اساس این نظر والیت پدر یا جد پدري تا زمانی که دختر بـاکره اسـت بـه    :نظر اول. 1-3

جلـب موافقـت دختـر، اولیـا مزبـور      باشـد بـه نحـوي کـه حتـی بـدون       صورت مستمر پا برجا مـی 
؛  شـیخ طوسـی،   513-23، صـص 1405بحرانـی،  (توانند او را به عقد نکـاح مـردي درآورنـد    می

).464، ص1400
:این نظر متکی بر روایات می باشد از جمله:توجیه نظر
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عـن الجاریـه الصـغیره زوجهـا     ) ع(سالت اباالحسن الرضـا  : قال(عن عبداهللا بن الصلت، -یکم
و سـالته عـن البکـر اذا بلغـت مبلـغ      : ال، لیس لها مـع ابیهـا امـر، قـال    : ابوها، ا لها امر اذا بلغت؟ قال

).لیس لها مع ابیها امر ما لم تثیب: اء، ا لها مع ابیها امر؟ قالالنس
در مورد دختر بکر صـغیري  ) ع(راوي عبداهللا بن صلت روایت می کند که از امام رضا : یعنی

که پدرش او را به عقد نکاح دیگري در آورده، این سوال را کردم که آیا بعد از بلـوغ اختیـاري   
همچنـین از آن  . خیر، با وجود پدر دختر اختیـاري نـدارد  : فرمود)ع(در این خصوص دارد؟ امام 

اي که  در حد زنان بزرگ شده، سوال نمودم که آیا با وجود پـدر،  حضرت در مورد دختر باکره
نشـده، در ایـن مـورد فاقـد     ) مدخولـه (تا زمانی که ثیـب  : فرمود) ع(اختیار در ازدواج دارد؟ امام 

. اختیار است
قال سالته عن البکر اذا بلغـت مبلـغ النسـاء، ا لهـا مـع ابیهـا       ) (ع(عن الصادق عن الحلبی -دوم
).لیس لها مع ابیها امر ما لم تثیب: امر؟ قال
در مورد دختـر بکـري کـه در حـد زنـان بـزرگ       : روایت کرد) ع(حلبی از امام صادق : یعنی

ی که ثیب نشـده، بـا وجـود    تا زمان: شده، سوال کردم که آیا  اختیار در ازدواج دارد؟ امام فرمود
.پدرش اختیاري ندارد

ال تستامر الجاریه اذا کانت بـین ابویهـا لـیس    : قال) (ع(عن محمدبن مسلم عن احدهما -سوم
).تستامرها کل احد ما عدا االب: لها مع االب امر، و قال

: فرمـود محمد مسلم از یکی از امامان باقر یا صادق علیهما السالم روایت کرد کـه امـام  : یعنی
دختـر بـا پـدر و مـادرش زنـدگی مـی کنـد، بـراي ازدواج مـورد مشـورت واقـع            ) تا زمـانی کـه  (

به استثناي پـدر، همـه بایـد بـا او مشـورت      . تا پدرش وجود دارد برایش اختیاري نیست. شودنمی
.کنند

ر سالته عن الرجل یصلح له ان یزوج ابنته بغی: قال) (ع(علی بن جعفر عن اخیه موسی -چهارم
نعم، لیس یکون للولد مع الوالد امر، اال ان تکون امراه قد دخل بها قبل ذلک فتلک ال : اذنها، قال

).یجوز نکاحها اال ان تستامر
آیـا بـدون اذن   : روایـت کـرد کـه   ) ع(علی بن جعفر از برادرش امام موسـی بـن جعفـر    : یعنی

بلـی، بـا بـودن پـدر،     : فرمـود ) ع(تواند او را به عقد نکاح دیگري درآورد؟ امام دختر، پدرش می
تـوان او را بـه عقـد نکـاح     براي فرزند اختیاري نیست، مگر زن مدخوله، که جز با مشورتش نمـی 

.دیگري درآورد
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لـیس لهـا   : فی الجاریه یزوجها ابوها بغیر رضا منها؟ قـال ) ع(عن الصادق : (عن الحلبی-پنجم
).مع ابیها امر اذا انکحها جاز نکاحه و کانت کارهه

در بـاره  دختـري کـه    ) ع(امـام  : روایـت شـده کـه   ) ع(از حلبی آن هم از امـام صـادق   : یعنی
پدرش بدون  جلب رضایتش او را به عقد نکاح کسی درآورده، فرمود که عقد مزبـور بـا وجـود    

و 270، ص3، ابواب عقد نکاح، باب20، ج1414حر عاملی، (عدم رضایتش صحیح و نافذ است 
).8و7، ج276، ص9، باب3، ج276، ص6، باب3، ج273، ص4، باب11و 6، ج271

، مرحوم شیخ طوسی اسـت کـه   بقاء و استمرار والیت ولی بر دختر باکره بالغاز قائلین به نظر 
می فرماید،  زن آزاد در ازدواج صاحب اختیار خودش است و پـدر و جـد پـدري والیتـی بـر او      

ظهور بر این امر دارند که ازدواج دختـر بکـر جـایز و    ، و روایات امامیه اال اینکه بکر باشدندارد، 
اذا بلغت الحره الرشید ملکت العقد علی نفسها و زالت عنها والیـه  (:نافذ نیست، با این عبارت که

شـیخ  )(، فان الظاهر من روایات أصحابنا أنه ال یجـوز لهـا ذلـک   اال اذا کانت باکرهااالب و الجد  
).250،ص4،ج1425طوسی، 

دیگر این نظـر صـاحب حـدائق  شـیخ یوسـف بحرانـی اسـت کـه در تاییـد آن بـه           دارطرف
).                 214-212، صص23، ج1406بحرانی،(روایاتی که قبالً آورده شد استناد میکند 

اما مرحوم صاحب جواهر در مقام مخالف، معتقد به ضعف نصوص وارده بر تأیید ایـن نظـر   
هر کتـاب خـدا و موافقـت مـذهب عامـه اسـت، دیگـر اینکـه آن         و همچنین مخالفت آنهـا بـا ظـا   

نصوص در مقام مخالفت با نظر عدم والیت پدر و جد پدري بـر دختـر در امـر ازدواج صـراحت     
ندارد، آن هم به این دلیل که شاید آن روایات ناظر بر دختر بکر غیر رشید بوده و نهـی وارده در  

برداري در برابـر پـدر   زدواج و عدم اطاعت و فرمانآنها از باب کراهت خودسري در تصمیم به ا
:عین عبارت فقیه مذکور این است که. و جد پدري باشد

موافقـه لمـذهب   لظـاهر الکتـاب  أما النصوص فجمیعها أو اکثر قاصر السند و ال جابر، مخالفه (
و سـالم  مالک و ابن ابی لیلی و الشافعی و احمد و اسحاق و القاسم بن محمد و سلیمان بـن یسـار  

بن عبداهللا و نحوهم من کبار العامه غیر صـریح فـی المخالفـه  باعتبـار احتمالهـا االبکـار التـی لـم         
یحصل لهن رشد فی أمر النکاح و ان بلغن  بالعدد و رشدن فی حفظ المـال أو النهـی کراهـه عـن     

).181و29/180: 1395نجفی، ) (الستبداد و عدم الطاعه و االنفیاد
ي هم، با وجود اینکه به کثرت روایات وارده بر این نظـر واقـف و داللـت    مرحوم شیخ انصار

تمـام ندانسـته   ) بدلیل وجود مـانع (، آن را )رغم وجود مقتضی پذیرشعلی(داند، ولی بر ظاهر می
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بر استقالل دختر در امر ازدواج و عدم والیت ولـی،  پذیرد، که این مانع، وجود نصوص مبنینمی
).124، ص1415انصاري، (عنوان قرائن خارجی است هخصوص ببر او در این

اش اسـت، بـدین   والیت در نکاح دختر باکره، موضوعی مشترك بین او و ولی:نظر دوم. 4
معنا چنانچه دختر مبادرت به نکاح نماید رضایت ولی او به این نکاح الزم بوده و اگر پدر یا جـد  

ایست رضایت دختـر نیـز بـه عقـد نکـاح واقـع       بپدري دختر را به عقد نکاح دیگري در آورد می
. به دیگر سخن هم رضایت ولی و هم رضایت دختر شرط صحت نکـاح اسـت  . شده، تعلق گیرد

، 1421؛ امام خمینـی،  2/242، ص1405، نراقی، 20:، حائري، بی تا7/120، ص1273شهید ثانی،(
).2/277، صص 1410؛ حکیم، 2/254صص 

نظرتوجیه
طور مطلـق در ازدواج خـود و در برخـی دیگـر     رخی از روایات، دختر بهدانیم بر اساس بمی

باشد، که دختر شوهر دیده  مدخولـه در روایـات   ولی به نحو مطلق و مستقل در ازدواج دختر می
گیرند و بر اساس نظریه تشـریک،  دسته  اول و دختر بکر غیر رشید در دسته دوم روایات قرار می

جمع گشته و هر دسـته  ) الجمع مهما امکن اولی من الطرح (بر قاعده  دو دسته روایات مزبور، بنا
نحـوي کـه بـراي ازدواج، هـم     بـه . شـود روایات اطالق دسته دیگر را رفع و به یکدیگر مقیـد مـی  

).14علیدوست، ص(دختر و هم ولی او باید راضی باشند 
بـه عنـوان یکـی از    الزم به ذکر است که بعضی از محققین از طریـق پدیـده شناسـی ازدواج،    

مهمترین رفتارها در فرهنگ جامعه و تحلیل ماهیـت والیـت از حکومـت بـه نظـارت و حمایـت،       
). 25و19،21، 14همان، ص (قائل به نظریه ي تشریک شده اند 

بر اساس این نظر با بلوغ دختر والیـت پـدر و جـد پـدري نسـبت بـه او سـاقط        :نظر سوم. 5
بنـابر ایـن وي بـراي    . ق و مستقالً اختیار نکاح با خودش اسـت گردیده و در نتیجه به صورت مطل

، 1413؛ عالمه حلـی،  624-5، صص1419یزدي،(نکاح نیازي به رضایت پدر یا جد پدري ندارد 
-29، صـص 1981؛ نجفی،344،345،371،407،421-4، صص 1375؛ میرزاي قمی، 14-3صص

، 1389؛ فخـرالمحققین،  31-3، ص  1404؛ مقـداد،  289،299-2، صص1382؛ شهید ثانی، 175
).7/96، صص 1418،عالمه حلی،20-3صص 

توجیه نظر
اصل عدم والیت بر دیگري، اصل تسلط هر شخص بـر امـور خـود و    (بر اصل این نظر مبتنی
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،  شـیخ  175-179-29، صـص  1395نجفـی،  (و آیات و روایات متعدد است ) اصل صحت عقد
).118-113،صص 1415مرتضی انصاري، 

حائز اهمیت در مورد آیات شریفه  مورد استناد در این نظریـه، ایـن اسـت کـه، مطلبـی      نکته 
دال بر والیت پدر بر دخترش در امر ازدواج دیده نمی شود و با توجه به اینکـه دختـر بـه صـرف     

گیریم این آیـات بـا   میدهد، نتیجهگی  خود را از دست نمیازدواج و بدون مواقعه صفت باکره
کند، ولی بر دختر باکره و غیر بـاکره اطـالق   در مورد زنان داراي شوهر صحبت میوجود اینکه

:باشدبعضی از آیات به شرح زیر می.  دارد
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فـال تعضـلوهن ان یـنکحن ازواجهـن اذا تراضـوا بیـنهم       -یکم

عـده خـود را بـه پایـان     و هنگـامی کـه زنـان را طـالق دادیـد و     : ترجمـه ). 231:بقـره (بـالمعروف  
خـویش ازدواج کننـد اگـر در میـان آنهـا بـه طـرز        ) سـابق (رساندند، مانع نشوید که بـا همسـران   

.اي تراضی بر قرار گرددپسندیده
). 234:بقـره (فاذا بلغن اجلهن فـال جنـاح علـیکم فیمـا فعلـن فـی انفسـهن مـن معـروف          -دوم
گنـاهی بـر شـما نیسـت کـه هـر چـه        خـود رسـیدند،   ) عـده (هنگامی کـه بـه آخـر مـدت     : ترجمه

).و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند(خواهند در باره  خودشان به طور شایسته انجام دهند می
: ترجمـه ). 240:بقره(فان خرجن فال جناح علیکم فی ما فعلن  فی انفسهن من معروف -سوم

یزي که در رابطه با خـود،  بیرون روند، گناهی بر شما نیست، نسبت به آن چ) از خانه  همسر(اگر 
.طور پسندیده انجام دهندبه

:اما در مورد روایات مورد استناد، برخی از آنها عبارتند از
از امـام  ) فضیل بن یسـار، محمـد بـن مسـلم، زراره و بریـد بـن معاویـه       ( صحیحه فضال -یکم

):ع(باقر
حـر  (ا بغیـر ولـی جـایز   المراه التی قـد ملکـت نفسـها غیـر السـفیهه وال المـولی علیهـا تزویجهـ        

و بـر صـالح و   (باشـد  ازدواج زنی کـه مالـک خـود مـی    : ترجمه). 267-20، صص 1414عاملی،
.باشد، بدون ولی جایز استسفیه و محجور مشمول والیت نمی)  فسادش آگاه است

):ع(روایت منصور بن حازم از امام صادق -دوم
با دختر بـاکره و  :  ترجمه). 271: 1414ملی، حر عا(تستامر البکر و غیرها و ال تنکح اال بامرها 

.کند مگر به خواست خودششود و دختر باکره ازدواج نمیغیر باکره مشورت می
اذا کانت المراه مالکه امرها تبیع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطی من مالهـا مـا شـاءت    -سوم
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فـال یجـوز تزویجهـا اال بـامر     فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها و ان لم تکن کذالک 
فروشـد و  طـوري کـه مـی   زنـی کـه در ملکیـت خـود اسـت، بـه      : ترجمـه ). 285همان، ص (ولیها 

دهـد، از مـالش هـر انـدازه کـه بخواهـد بـه دیگـران          کنـد، شـهادت مـی   خرد، بـرده آزاد مـی  می
چنانچه در ایـن  تواند ازدواج نمایدبوده و بدون اذن ولی خود، می) نافذ(بخشد، اقدام او جایز می

.باشدنمی) نافذ(حد از توانایی نبود، ازدواجش جز به اذن ولی، جایز
الزم به توضیح اسـت ، مرحـوم صـاحب جـواهر ایـن نظریـه را نظـر مشـهور دانسـته و اعـالم           

:دارد می
ان المشهور نقال و تحصیال بین القـدما و المتـاخرین سـقوط الوالیـه، بـل عـن المرتضـی فـی         (

.)نجفی، همان) ( ناصریات االجماعاالنتصار وال
هـاي  نظر مشهور در خصوص موضوع، سقوط والیت ولی است و صاحب کتاب: یعنی اینکه

.در این مورد، اجماع را بین فقهاء محقق دانسته است) الناصریات(و ) االنتصار(
:نمایدایشان اضافه می

لعاقل الکامل علی مایکرهه و هـو  لعل االعتبار یشهد بسقوط الوالیه راسا، تحقق الظلم فی جبرا
یستغیث و الیغاث، بل ربما ادي ذالک الی فساد عظیم و قتل و زنا و هرب الی الغیر و بـذلک مـع   

).نجفی، همان()دالله الکتاب و السنه و االجماع و العقل(االصل تتم 
بـار  چـرا کـه اج  . والیـت اسـت  ) ایـن شـیوه  (دلیلی بر سقوط ) و محاسبه موضوع(اعتبار : یعنی

کنـد و  دلیل بیزاري و کراهت از آن طلب یاري مـی شخص عاقل و رشید براي انجام عملی که به
پیامد این اجبار فسادي بزرگ، کشتن دیگري، . شود، ظلمی نسبت به اوستبه دادش رسیده نمی

، )عـدم والیـت  (بر این اساس و بـا رعایـت اصـل    . زنا، ترك خانواده و پناه بردن به دیگري است
. والیت ولی به استناد قرآن، سنت، اجماع و عقل ثابت استسقوط 
قائلین به این نظر وجود رضایت پدر یا جد پدري را بـراي نکـاح دائـم الزم    :نظر چهارم. 6

). 179-29به نقل از نجفی، همان، صص (اند بر خالف نکاح منقطع دانسته

توجیه نظر
از جمع روایات دال بر اختیار دختـر  ) من الطرحالجمع مهما امکن اولی(این نظر بنا بر قاعده 

بـا ایـن   ). 440-7، ص1417شیخ طوسی،(بکر و عدم اختیار او در امر ازدواج، بدست آمده است 
توجیه که دالیل مربوط بر عدم اختیار و استقالل دختر بـاکره، نـاظر ازدواج دائـم اسـت و نکـاح      

.یگري شامل نمی شودموقت را با در نظر داشتن اصل عدم والیت کسی بر د



17 آثار آنتحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و

بر خالف نظر قبل، در این نظر اعتقاد برآن اسـت کـه دختـر بـاکره بـالغ در      -نظر پنجم. 7
پذیرش این نظر، هر چند  از دید عـرف جامعـه کـه    . نکاح دائم استقالل دارد، نه در نکاح موقت

ره و فاقـد سـابقه    ارزش ازدواج با زن داراي سابقه ازدواج قبلی را  نسبت به ازدواج بـا دختـر بـاک   
به نقـل و بـه عنـوان یـک     (هایی از آن را باشد و نشانهتر میدانند، سهلازدواج، در مرتبه  دوم می

تـوان  هاي فقهی شرایع االسالم و کشف الرموز در شـرح المختصـر النـافع مـی    در کتاب) احتمال
).113و2/112، 1471،  فاضل اآلبی،276-21، ص 1415حلی، (سراغ گرفت 

یه نظرتوج
قبل از هر چیز باید متذکر شد، به دلیل وجود روایات متعدد متعـارض در مـورد موضـوع، در    

و این مطلبی است کـه  . طور مشخص کسی را یافت که قائل بر این نظر باشدتوان بهبین فقها نمی
).29/180: 1395نجفی، (مرحوم صاحب جواهر بدان اذعان دارد 

در کتاب وسائل الشیعه وجود دارد که در خصـوص احتـراز و   ) ع(اما دو روایت از امام رضا 
منـع دختــر بــاکره از ازدواج موقـت، بــدون کســب اذن ولـی وارد شــده اســت، و چنانچــه آن دو    

در امـر ازدواج دائـم مسـتقل اسـت و     ) بـالغ (روایت را داراي مفهوم مخالف بدانیم، دختر بـاکره 
براي ازدواج، وصف مـی باشـد   ) موقت(یی که قید اما از آنجا. نیازي به جلب رضایت ولی ندارد

تـوان از  و براي وصف در مقام دلیل، از نظر اصولی نمی توان قائل به مفهوم مخالف بود، لذا مـی 
:   اما دو روایت مورد نظر عبارتند از. پوشی کرداین نظر چشم

وقت نکند، جـز بـه اذن   دختر باکره ازدواج م: ترجمه. البکر ال تتزوج متعه اال باذن ابیها-یکم
.پدرش

دختـر بـاکره داراي پـدر، ازدواج    : ترجمـه . العذراء التی لهـا اب التـزوج اال بـاذن ابیهـا    -دوم
).34و33حلی، همان، صص(موقت نکند، جز به اذن پدرش 

توانـد  استقالل پدر و دختر در عقد نکاح است، با این اختالف کـه پـدر مـی   -نظر ششم. 8
دختر را فسخ نماید ولی براي جد پدري بـر دختـر بـاکره والیتـی متصـور      نکاح واقع شده توسط

.سید محسن طباطبایی حکیم به این نظر قائل می باشد. نیست

توجیه نظر
فقیه مذکور، در کتابش تحت عنوان مستمسک عروه الوثقی، روایات وارده را در سه گـروه  

اش، اسـتقالل پـدر در ازدواج دختـر بـاکره    گروه اول به روایاتی که ناظر بـر  : کنددسته بندي می
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گروه دوم بر استقالل دختر باکره در امر ازدواج خویش، و گروه سوم کـه دال براختیـار پـدر در    
اقدام به انحالل عقد نکاح دخترش است، اختصاص داده و بین آنها تعامل بر قرار نموده و به ایـن  

مبنی بر اعتبـار  . 1(دو گروه روایات دیگر، شود و نتیجه رسیده است که به سه گروه هم عمل می
بـا  . کندکه در تعارض با آن سه گروه است را تعبیر به استحباب می) اعتبار اذن دختر. 2اذن ولی 

:این عبارات که
فالنصوص خمسه اصناف صنف یدل علی استقالل االب و آخر یـدل علـی اسـتقالل البنـت و     

رابع یدل علی اعتبار اذن االب و خامس یـدل علـی   ثالث یدل علی جواز فسخ االب عقد البنت و
حکـیم،  (اعتبار اذن البنت فیعمل باالصناف الثالثه االول و یحمل االخیران علی االستحباب جمعا 

).448-14، صص 1391
استقالل دختر و ولی در ازدواج، بدون جلب رضـایت دیگـري   -نظر هفتم و توجیه آن. 9

باشد که مرحوم مال احمد نراقی در کتـاب خـود، بـه نـام     ري میبه موجب اذن یا اجازه، نظر دیگ
مستند الشیعه فی احکام الشریعه، با در نظر گرفتن مدلول وجمـع روایـات بـدان نایـل شـده اسـت       

ایشان انحصار هر کدام از دختر و ولی  او را در امـر ازدواج رد  ). 121-16، صص 1415نراقی، (
. ح روایات مستند هر یک از دو نظر، نسبت بـه هـم مـی دانـد    کند و دلیل این امر را عدم ترجیمی

وي معتقد است، در جایی که، روایات و اخبار، نه با همـدیگر قابـل جمـع هسـتند و نـه اینکـه بـر        
-118همان،صـص (آنهاسـت  همدیگر ترجیح دارند، راه حل کار تخییر  در عمل  بـه هریـک از   

119.(
موضـوع،  هیچکـدام از اخبـاري کـه در مـورد      فقیه مذکور در مقـام جمـع اخبـار مربـوط بـه     

لـیس ((یا ولی او می باشد، انحصار را استنباط نکـرده و مـراد از تعبیـر    ) بالغ(استقالل دختر باکره 
کند کـه در امـر ازدواج، هـم    را بر این معنی حمل می) ع(در کالم امام معصوم )) لها مع ابیها امر

دام اقدام کرد، بـراي آن دیگـري، سـهمی از اختیـار در     دختر و هم ولی او داراي اختیارند وهر ک
همـان،  (این مورد وجود نخواهد داشت، نه اینکه دختر در ازدواجش هـیچ سـهمی نداشـته باشـد     

). 120و119ص
حال، پس از آوردن نظرات فقهی، بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع بـر سـر لـزوم یـا عـدم لـزوم            

د و ایـن رضـایت بـا توسـل بـه یکـی از دو طریـق        باشـ رضایت ولی در نکاح دختر باکره بالغ مـی 
یابد، و از طرف دیگر با عنایت به تفـاوت دو مفهـوم یـاد شـده،     تحصیل اذن و یا اجازه تحقق می

در این مقام در صدد بررسی این موضوع هستیم که رضایت ولی ناظر به کـدامیک از دو مفهـوم   
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م و شناسـایی وجـه تمـایز آن دو را از    باشـد، اذن یـا اجـازه؛ لـذا بررسـی ایـن دو مفهـو       مزبور مـی 
.گیریمیکدیگر پی می

معانی اذن و اجازه. 10
ي اذن به معانی دستور دادن، رخصت دادن و فرمان و رفع مانع کـردن و اعـالم رضـایت    واژه

و اظهـار رضـایت بـه عمـل و تصـرف      است و واژه اجازه بـه معنـاي روا داشـتن و رخصـت دادن    
.)39، ص 1380، فصیحی زاده، 105و85-1،صص 1390عمید، (باشدمی

.باشندهایی از نظر آثار میدو واژه مورد نظر داراي تفاوت

هاي اذن و اجازهتفاوت. 10
: توان خالصه نمودوجوه تمایز اذن و اجازه را در موارد زیر می

باشـد  دو اظهـار رضـایت مـی   -رخصت و رفـع مـانع   -اذن داراي دو وجه مبنی بر یک )الف
چرا که اذن دادن به تصرفی کـه از قبـل بـه عمـل     . ی اجازه صرفاً ابراز رضایت به تصرف استول

بدیهی است که پیش از واقع شدن عمل استعمال کلمـه اجـازه آن هـم    . آمده امري معقول نیست
).زاده، همانفصیحی(براي انشاي رضایت خالی از هرگونه وجه معقولی است 

طور مثال اشاره بـه  به. عبارات برخی از فقها نیز اشاره نمودتوان بهدر خصوص تمایز فوق می
ــی     ــرر م ــه مق ــارت ک ــن عب ــأخر    : داردای ــدم و الت ــی التق ــترکان اال ف ــازه و االذن یش ــام (االج ام

). 137-2،صص 1421خمینی،
شخص عامل به اذن از یک سو شبیه نماینده  اعطاء کننده اذن است و از طرف دیگـر بـه   )ب

توان قائم مقـام تلقـی   ست، اما شخص غیر مأذون در انجام عمل حقوقی را نمینوعی قائم مقام او
.نمود هر چند که اقدام وي مورد اجازه واقع شود

رجوع از اذن قبل از انجام تصرف توسط شخص مأذون صحیح بوده و آثار آن را از بـین  )ج
نمایـد، آن عمـل   برد، به نحوي که اگر شخص مأذون بعد از رجوع، به عمل حقوقی مبـادرت می

فضولی و غیر نافذ بوده و اگر اقدام او از نوع تصرف خارجی باشد قانونـاً قابـل پـذیرش نخواهـد     
بود، این در صورتی است که رجوع از اجازه غیر ممکن باشد چرا که بعد از وقوع موجد آثـاري  

فصـیحی زاده،  (. باشد مثل لزوم بیع فضـولی بعـد از اجـازه   است و این آثار غیر قابل بازگشت می
)43-41همان، صص
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مدنی در مورد رضایت ولـی  هاي مذکور بایستی بررسی شود که نظر قانونبا توجه به تفاوت
.باشدبه نکاح دختر بالغ باکره ناظر به کدامیک از مفاهیم می

عنوان موضع قانون مدنی در اختیار نمودن اذن یا اجازه ولـی در  نظریات متصور، به. 11
نکاح

کسب اذن قبل از وقوع نکاح، کفایت اجازه ولی به نکاح، بعد از وقـوع، رضـایت ولـی    لزوم
به نکاح در معنی رضایت او به وطئ و در آخر، نظریه عدم مدخلیت اذن یا اجـازه ولـی در نفـس    

.وقوع عقد نکاح، چهار نظریه می باشد که در این مقام قابل بررسی است

بل از وقوع نکاحلزوم کسب اذن ق: اولنظریه. 1/11
رضایت ولی به نکـاح دختـر بـالغ بـاکره     گذار در قانون مدنی دربارهبدین معنا که نظر قانون

بایست قبل از ازدواج بـا مـرد مـورد عالقـه    بر این اساس دختر باکره بالغ می. باشدناظر بر اذن می
.خود رضایت ولی خود را اعم از پدر یا جد پدري کسب نماید

قانون مدنی در خصوص دختري که با وجود نیاز به ازدواج دسترسـی بـه ولـی    1044ماده 
نمایـد و در ظـاهر نظریـه لـزوم     باشد، صـحبت مـی  در محل ندارد، استیذان که مشتق از اذن می

اي بیش نیست، چرا که این مـاده، فقـط در   کند، اما شبههکسب اذن قبل از ازدواج را تایید می
گر دختر باکره  بالغ، بخواهد از ابتدا با ثبت رسـمی عقـد نکـاح،    بیان همین موضوع است که ا

در دفتر ثبت ازدواج نماید، از باب رعایت تشـریفات قـانونی بـراي ثبـت ازدواج، مـی بایسـت       
ولی خود  را کسب نموده باشـد و اگـر هـم کسـب اذن عادتـاً غیـر مقـدور        ) اذن(رضایت قبلی

غیـر  . 2نیاز او به ازدواج . 1ان از ولی، اما با اثبات باشد، در صورت نیاز به ازدواج، بدون استیذ
تواند با ثبت رسمی عقد نکاح با مـرد مـورد   مقدور بودن کسب اذن ولی در دادگاه صالح، می

قـانون  1044تبصره  ماده (اش ازدواج نماید واال در دفتر رسمی ازدواج ثبت نخواهد شد عالقه
شـرط مـذکور ازدواج نمـوده باشـد،  بایـد رضـایت       اما، چنانچه قبل از احراز شدن دو ). مدنی

ولی را براي ثبت عقد کسب نمایـد و در صـورت امتنـاع ولـی، بـه اسـتناد مـاده        ) اجازه(بعدي 
رسد بنابراین، به نظر نمی. قانون مدنی اجازه ثبت نکاح را از دادگاه صالح تحصیل نماید1043

مضـافاً  . لی، قبل از وقوع نکـاح باشـد  گذار در مانحن فیه لزوم جلب رضایت وکه موضع قانون
قانون مدنی به صراحت در مورد رضایت ولی بـه ازدواج دختـر بـالغ بـاکره،     1043اینکه ماده

.کشد نه اذنپاي اجازه را به میان می
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کفایت اجازه  ولی به نکاح، بعد از وقوع : دومنظریه. 2/11
ر باکره بالغ، بدون کسب اذن ولـی را غیـر   گذار قانون مدنی، ازدواج دختبدین معنا که قانون

نافذ محسوب نموده و جلب رضایت ولی نسبت به ازدواج مزبور را براي نفـوذ عقـد الزم دانسـته    
نکاح دختر باکره اگرچه بـه سـن بلـوغ رسـیده     « : داردقانون مدنی که مقرر می1043ماده . است

ایـن نظـر   . باشـد مطابق با این نظـر مـی  در ظاهر» ...باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدري اوست
باشد که اجازه ولی را شرط صـحت نکـاح دختـر شـوهر     موافق با نظر بعضی از اساتید حقوق می

اند کـه اگـر ولـی دختـر     دانند و نظر دادهنکرده دانسته و نکاح او بدون اجازه  ولی را غیر نافذ می
). 285-4، صص 1338امامی، ( گردد بعداً اجازه دهد، عقد از زمان انعقاد تنفیذ می

نماید که چنانچه دختر باکره بالغ قبـل از  اما، پذیرش نظر اخیر ذهن را با این سوال درگیر می
اش نماید و بر همین اسـاس مواقعـه   جلب رضایت ولی خود مبادرت به ازدواج با مرد مورد عالقه

جـازه ننمایـد، رابطـه آنهـا و     هم بین آن دو صورت بگیرد،  با این وجـود ولـی او عقـد نکـاح را ا    
فرزند ناشی از آن چه حکمی دارد؟

کـه بـه وضـوح بـر اسـاس      -نتیجه اعتقاد به فضولی بودن نکاح موصـوف در شـرایط مـذکور   
قیاس فقهی موضوع با معامله فضولی استوار گردیده، از نظر منطقـی و فلسـفه احکـام شـرع قابـل      

قبح و حرمت مواقعه، بین زن و مرد  قبل از تنفیـذ  رسد، چرا که در ما نحن فیه،توجیه به نظر نمی
شـود تـا فرزنـد مولـود از ایـن رابطـه را داراي       بعدي رفع و تصـحیح نمـی  نکاح فضولی، با اجازه
فقهی در مـذهب شـیعه   -مضافاً اینکه بطالن قیاس فقهی از دیدگاه اصولی. طهارت مولد شناخت

، انعقاد عقد نکاح توسـط پـدر بـراي پسـرش     مصداق بارز نکاح فضولی. امري غیر اختالفی است
الذکر کـه در آن دختـر در   می باشد که دلیلش طرف عقد نبودن پدر است، بر خالف نکاح فوق

.عقد اصیل و طرف عقد است، هر چند که ولی او به این عقد رضایت نداده باشد
اي آن قیـاس  رسد نظریه کفایت اجـازه ولـی نیـز کـه مبنـ     نظر میبا توجه اشکاالت مذکور، به

.گذار باشدتواند منطبق با نظر قانوناست، نمی

رضایت ولی به نکاح در معنی رضایت او به وطئ : سومنظریه.  3/11
بنا بر این نظریه احتمالی که شاید به ذهن کسی خطور کند، اگر دختر باکره بالغ بدون آنکـه  

حصیل نماید، با مرد مـورد عالقـه خـود    رضایت ولی خود را به طریق اذن یا اجازه به عقد نکاح ت
زناشویی نیازمند اجـازه  ها صحیح بوده اما برقراري رابطهازدواج نماید عقد زوجیت فی مابین آن

این نظر از طریق قیاس موضوع با حرام بودن رابطه زناشـویی در زمـان عـادت ماهیانـه     . ولی است
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: توان گفتدر نقد این نظر می. کندزن به ذهن خطور می
باشد کـه از نظـر فقهـی و اصـولی، باطـل و فاقـد اعتبـار        بر قیاس فقهی میاین نظر مبتنیاوالً،

.است
در مقایسه بین حرمت مواقعه در ایام عده و حرمت مواقعه بدلیل عدم وقوع نکاح، بایـد  ثانیاً،
ادت حرام بودن مواقعه در زمان عده، موقتی بوده و محـدود بـه خـروج زن از دوره عـ    : گفت که

زوجیت شرعی، موقتی نیسـت بلکـه   باشد، ولی تحریم مواقعه بین زن و مرد فاقد رابطهماهیانه می
مـابین زن و  باشد بدین معنا تا زمانی که عقـد نکـاح فـی   مابین میدلیل عدم وقوع عقد نکاح فیبه

در دیگـر اینکـه تحـریم مواقعـه     . مردي واقع نگردیده، مواقعه حرام و موجب مجازات حد اسـت 
زمان ایام عادت ماهیانه زن براي زوجین، به معناي این نیست کـه چنانچـه بـا وجـود ایـن تحـریم       

ي ااي نیز از این طریق به صورت اتفـافی منعقـد و بچـه   مابین آنها صورت گرفته و نطفهمواقعه فی
هـاي شـرعی و   زاده است ولی ملحق بـه زنـا نبـوده و مشـمول محرومیـت     متولد شده هرچند حرام

.جتماعی نیستا
تـوان  قـانون مـدنی نیـز نمـی    1043گـذاري در خصـوص مـاده    از سوابق سه دوره قانونثالثاً،

هـاي  مصـوب سـال  1043چـرا کـه در مـاده    . طور قطع در تأیید این نظر، مطلبی استخراج نمودبه
تــر مزبــور دخ(...صــحبت از وقــوع عقــد نکــاح بــا اســتفاده از عبــاراتی بــه ترتیــب 1361و 1313

خواهـد بـه او   تواند با معرفی کامـل مـردي کـه مـی    دختر می(...و ...) تواند نکاح را واقع سازدمی
1043ي و همچنین اسـت مـاده  ...) شوهر کند و شرایط نکاح و مهري که بین آنها قرار داده شده

.1370اصالحی مصوب سال 

فس وقوع عقد نکاحعدم مدخلیت اذن یا اجازه ولی در ن: چهارمنظریه. 4/11
خود نیازي به اذن ولی قبل بالغ براي ازدواج با مرد مورد عالقهبدین توضیح که دختر باکره

تـوان در  براي این نظر شقوق مختلف را می. وي بعد از وقوع عقد نکاح ندارداز ازدواج و اجازه
:نظر گرفت

ر ایمان، اخالق، رفتار، شئون دختر موصوف مرد مورد عالقه هم کفو خود را از نظ،شق اول
خانوادگی و اجتماعی، توان مالی بالقوه و بالفعل او در اداره زندگی مشترك انتخاب و با وجـود  

اي با این وصف نه تنها بر عقد نکـاح او خدشـه  . نمایدعدم رضایت ولی به نکاح، با او ازدواج می
بـر همـین اسـاس    . اقناع وجـدانی رسـید  توان بهباشد، بلکه در تایید صحت این اقدام میوارد نمی
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توان توجیه منطقی یافـت، چـرا کـه چنـین دختـري      خصوص نمیبراي اعمال والیت ولی در این
. باشدرشیده نیز می

صـورت صـریح و شـیخ محمـد     فقهاي بزرگی چون عالمه حلی، شیخ طوسی و شهید اول به
ی در نکاح دختر بالغ باکره نتیجـه  صورت ضمنی و ابراز تمایل به سقوط والیت ولحسن نجفی به

همچنین سید محمد کـاظم طباطبـایی یـزدي نیـز دالیـل مربـوط بـه        . اندالذکر را تایید نمودهفوق
باکره را قوي دانسته، آقا ضیاء الـدین عراقـی نیـز بـه اسـتقالل      سقوط والیت ولی بر دختر رشیده

؛ شـیخ طوسـی،   585-2، صـص  1388عالمـه حلـی،   (دختر باکره رشیده در نکاح فتوا داده است 
ــص 1387 ــهید اول، 163-4، ص ــی، 175، ص1410؛ ش ــزدي، 183ص،175-29، 1981؛ نجف ؛ ی
).624-5، عراقی، بی تا،ص 624-5، ص 1419

خود ازدواج نموده، امـا   ولی با مرد مورد عالقهدختر بالغ باکره بدون اذن یا اجازه،شق دوم
باشـد، بـه نحـوي کـه او را در ادامـه زنـدگی       ول مـی نکاح او فاقد خصوصیات مـذکور در شـق ا  

در این فرض با وجود اینکه عقد نکـاح  . مشترك دچار مشقت و ضرر مادي و معنوي کرده است
توانـد بـه اسـتناد عـدم رضـایتش بـه ایـن        باشد،  ولی او از باب حمایت  دختر خود میصحیح می

تـرش چنـین درخواسـتی را از ولـی     نکاح مبادرت به انحالل آن نماید، آن هم درصورتی کـه دخ 
خود بنماید ، زیرا اگر دختر راضی به جـدایی نباشـد، هـر چنـد انحـالل عقـد هـم بـا اقـدام ولـی           

نماید و اثر اقـدام ولـی را زایـل خواهـد     صورت گرفته باشد مجدداً اقدام به ازدواج با آن مرد می
یت، در ازدواج دختر بـاکره  حمایتی رضایت ولی بموجب والبدیهی است این اقدام چهره. نمود

. باشد که نکته تمایز نظریه چهارم با نظریه  سقوط والیت ولی استبالغ می
اما اینکه قانون مدنی در خصوص رضایت ولی به نکاح دختر باکره بالغ ناظر بـر کـدامیک از   

.تر شدبایست در فهم عبارات دقیقباشد، میالذکر مینظریات فوق

با قانون در خصوص رضایت ولی به نکاح دختر باکره بالغمنطبق نظریه. 12
از بین چهار نظریه مرسوم یاد شده، نظري که منطبق با قانون مدنی در مورد رضـایت ولـی بـه    

قـانون  1043زیرا بـا توجـه  اینکـه در مـاده    . باشد نظر چهارم استعقد نکاح دختر باکره بالغ می
د ولی از رضایت به عقد نکاح دختر بـاکره بـالغ خـود بـا     مورامتناع بینتیجه1313مدنی مصوب 

1043اش، تجویز واقع ساختن عقد نکاح توسط دفتر ثبت ازدواج بود و در مـاده مرد مورد عالقه
الـذکر صـدور اجـازه   نیز در راستاي وقوع عقد نکاح در وضعیت فوق1361قانون مدنی مصوب 
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1043ي بـا تصـویب مـاده   1370گـذار در سـال   نکاح به دادگاه مدنی خاص تفویض شده، قانون
قانون مدنی از نظر سابق خود که دایر بر تجویز وقـوع نکـاح بـود عـدول نمـود و دادگـاه مـدنی        

ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج صالح دانسـت و نـه در وقـوع    خاص را براي صدور اجازه
نکـاح  «: داردالذکر که مقرر مـی ب فوقآن؛ اما شاید بعضی با توجه به فراز اول قانون اخیرالتصوی

ایـن  » ...دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پـدري او اسـت  
ولـی دانسـته و لـذا نظـر     ایراد را بر نظر فوق  وارد نمایند که قانون نفس نکاح را موقوف به اجازه

:اید گفت کهدر پاسخ به ایراد مزبور ب. مذکور محل خدشه است
گانه مختلف به شرح مـذکور، و حتـی   پرداز هر یک از نظریات هفتدر بین فقها نظریه-اوال
توان به موردي برخورد که به صراحت قائل بـه بطـالن نکـاح دختـر بـاکره بـالغ       دانان نمیحقوق

ی نـاظر بـر   قانون مدن1043الذکر از مادة نظر کرده باشند، لذا فراز اخیربدون رضایت ولی، اعالم
یعنی اینکـه دختـر   . و ثبت رسمی نکاح واقع شده، استرسمی آنواقع ساختن عقد نکاح با ثبت 

توانـد در دفتـر رسـمی    بدون جلب رضایت ولی خـود نمـی  ) اعم از رشید و غیر رشید(بالغ باکره 
ا چنانچـه  اش نماید و عقد نکاح را به ثبت برسـاند، امـ  ازدواج، اقدام به ازدواج با مرد مورد عالقه

ولی خود، بـدون مراجعـه بـه دفتـر رسـمی ازدواج، اقـدام بـه ازدواج        ) اذن(قبل از جلب رضایت 
منظـور نایـل آیـد و اسـتفاده از واژة     ولـی بـدین  ) رضایت بعد از ازدواج(تواند با اجازة نماید، می

. اسـت که ناظر بر رضایت به اقدامی که در قبل واقع شده، بخوبی مؤید صحت ایـن نظـر  ) اجازه(
عنوان طریق ابراز یا تحصیل رضایت ولی استفاده شـده   به1043لذا واژه  اجازه که از آن در ماده 

به معنی تأیید بعدي عمل انجام شده است، مثل رضایت به تصـرف سـابق، نـه رضـایت بـه عملـی       
. شودعنوان اذن یاد میپیش از اقدام که از آن در اصطالح حقوقی به

که دختر باکره بالغ رشیده، توانایی کامل تمیز مصالح مادي و معنـوي و  مفروض است-ثانیاً
اش را دارد ، رضایت یـا عـدم رضـایت    اخالقی و اجتماعی خویش در ازدواج با مرد مورد عالقه

طور مطلق در به) به جز در ثبت نکاح از باب رعایت مقررات ثبتی (موجب اجازه او به ازدواج به
فاقـد هرگونـه اثـر قـانونی اسـت، امـا       -بـدون در نظـر گـرفتن ثبـت آن    -نفس وقوع عقد نکاح 

تـأثیر اسـت امـا از    رضایت ولی دختر باکره بالغ به موجب اجازه، هر چند در نفس عقد نکاح بـی 
باب حمایت از دخترش، صرفاً در صورت ناسنجیده و ناموفق بـودن اقـدامش در ازدواج بـا مـرد     

و که در صورت رضایت دخترش به جدایی از شـوهر ولـی او   بدین نح. باشدمورد عالقه مؤثر می
مـولی  ) حسب مورد طالق یا فسـخ (مکلف به اعمال این والیت حمایتی از طریق اقدام به انحالل 
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این والیت ولی از جهت منحل نمودن عقد نکاح دخترش مستقل از اختیـار زوجـه در   . علیه است
براي انحالل علقه زوجیت دخترش در اعمال باشد و ولی دختر طالق گرفتن در موارد خاص می

.دهدنیاز از اثبات موجباتی است که اختیار طالق را به زن میاین والیت بی

:سابقه  فقهی اختیار ولی در انحالل نکاح دختر باکره بالغ. 13
. باشدفقهی میاختیار ولی در فسخ نکاح و یا طالق دختر باکره بالغ، خود داراي سابقه

صاحب کتاب مستمسک عروه الوثقی به استناد حـدیث صـحیحه زراره کـه بیـان     :اولمورد
از ابـواب عقـد نکـاح    4از بـاب  » ال یـنقض النکـاح إال األب  : یقول) ع(سمعت أبا جعفر«: داردمی

:دهد کهنکاح بدون اذن دختر باکره بالغ با عبارات زیر توضیح میکتاب وسائل الشیعه درباره
لکن یهون األمر فیه أنه ال یعـرف مـورده، و لـم یتضـح المـراد منـه، فـان        . خفاءفال یخلو من «

. نعم ال بأس بااللتزام بمضـمونه . النقض إنما یکون بعد اإلبرام، فیختص بالفسخ، و هو غیر المدعى
فیکون لألب فسخ عقد البنت و إن کان صحیحاً بغیر إذنه، فان فسخه انفسخ، و إن لم یفسخه بقـی  

: یراد به هذا المعنى، یعنـی }لیس لها مع أبیها أمر{: فی صحیح الحلبی) ع(قوله و لعل. على صحته
.)14/447، 1416حکیم، (له فسخ عقدها و حله 

دارد موردي که این حدیث بـدان نـاظر   رغم اینکه فقیه مزبور اذعان میبا وصف مذکور علی
اده اسـت کـه نقـض موضـوعی     باشد ولـی توضـیح د  است شناخته نیست و مراد از آن روشن نمی

آید و در نتیجه این حدیث نـاظر بـه فسـخ نکـاح دختـر از طـرف       است که بعد از ابرام و تأیید می
داند نسبت به ایـن موضـوع کسـی ادعـا نکـرده ولـی       فقیه مذکور با وجود اینکه می. باشدپدر می

حق فسخ عقد نکـاح  معتقد است اشکالی ندارد که به مضمون این حدیث ملتزم شد، بنابراین پدر 
دختر باکره بالغ خود را هر چند که بدون اذن او صحیح هم تلقی شود دارد و لذا اگر فسخ نمـود  

دهد کـه  ایشان توضیح می. ماندطور صحیح باقی میشود و اگر فسخ ننمود بهآن عقد منفسخ می
به همین معنی باشـد،  » لیس لها مع ابیها امرٌ«: فرمایددر صحیح حلبی که می) ع(شاید قول معصوم 

.یعنی براي پدر اختیار فسخ عقد دخترش وجود دارد
اي از کتاب عـروه الـوثقی، بـه نـام الغایـه القصـوي فـی ترجمـه العـروه          در ترجمه:مورد دوم

الوثقی، تحت عنوان مسئله بیان گردیده که والیت پدر و جد بر دختر بالغـه بـاکره محـل اشـکال     
اذن پدر شوهر کند و یا اینکه پدر بدون اذن دختر او را بـه نکـاح   بوده و اگر چنین دختري بدون 

، صص 1423محدث قمی، (آورد، آن دیگري باید عقد را اجازه کند یا طالقش دهد دیگري در
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.روشن است که در مطلب فوق اختیار طالق دختر باکره بالغ به ولی تجویز شده است). 2-312
باید به این سوال پاسخ داد که در نهایت کـدامیک از  با ذکر دو سابقه فقهی مذکور در اینجا

اقوال فوق قابل قبول است، فسخ نکاح یا طالق دختر باکره بالغ از سوي ولی؟ 
.در پاسخ به این سوال ابتدا می بایست تفاوت بین فسخ نکاح و طالق دانست

تفاوت فسخ نکاح با طالق. 14
: شرح زیر استهاي موجود بین فسخ نکاح و طالق، به تفاوت

.در طالق می بایست صیغه طالق انشاء گردد ولی فسخ نیازي به صیغه ندارد-1
چنانچه طالق قبل از دخول واقع گردد، زوج نصف مهر را به زوجه پرداخـت مـی نمایـد    -2

باید اما به این نکته می. ولی مهر در فسخ قبل از دخول به زوجه تعلق نمیگیرد، مگر در مورد عنن
.نمود که بین فسخ پس از نزدیکی به موجب عنن تفاوتی از نظر پرداخت مهر وجود ندارداشاره 
مثـل بـودن زوجـه در    . براي صحت طالق وجود شرایط خـاص در زوجـه ضـرورت دارد   -3

.طهر غیر مواقعه، اما در فسخ نیازي به وجود چنین شرایطی نیست
.درطالق ضرورت داردبرخالف فسخ حضور دو شاهد عادل واستماع شهادت آنها-4

).376ش، ص 1386محقق داماد، ( موارد چهارگانه باال بین فقهاء اجماعی است 

امکان توسل ولی به هر یک از فسخ و طالق. 15
رسـد کـه هـم طـالق و هـم فسـخ در       هاي بین طالق و فسخ، به نظر میحال باتوجه به تفاوت

ولـی او در جـاي خـود کـاربرد دارد و     منحل نمـودن نکـاح نامتناسـب و نـاموفق دختـر از سـوي      
هرکدام در موارد خاص خود قابل پـذیرش اسـت، بـااین توضـیح کـه درصـورت عـدم مواقعـه،         

باشـد، امـا   توسل به طالق به دلیل تعلق نصف مهـر از جهـت مـالی، بـه صـالح وغبطـه دختـر مـی        
در نتیجـه پـدر دختـر    چنانچه فسخ به دلیل عنن بعد از مواقعه واقع شود، تفاوتی با طالق نداشته و

تواند در این خصوص به هرکدام از طالق و یا فسخ بـراي انحـالل زوجیـت دختـرش متوسـل      می
رغم نبود تفاوت بین طالق و فسخ درمورد اخیـر، بـدین نکتـه بایـد توجـه      با این وجود علی. شود

دور داشت که صدورحکم به فسخ چنین نکاحی به دلیل داشتن جنبه  اعالمـی وعـدم نیـاز بـه صـ     
تر از طالق بـوده و لـذا بهتـر اسـت     اجرائیه ودر نتیجه عدم اجراي صیغه، درانحالل زوجیت سهل

بدیهی است در عقد نکاح موقت نیز، با توجـه  . که پدرنسبت به فسخ نکاح دخترخود اقدام نماید
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اینکه در انحالل نکاح موقت توسل به طالق جایگاهی ندارد، تنها راه حـل قطـع رابطـه زوجیـت     
.تر از سوي ولی او، چیز دیگري جز توسل به فسخ نمی تواند باشددخ

بعضی از اساتید برجسته و بنام حقوق مدنی در کتاب حقوق خانواده خـود، بـا وجـود اینکـه     
می نماید، نظـر  والیت ولی را با بلوغ دختر، در صورت عدم حجر متصل به صغر، پایان یافته تلقی

در مورد نکاح دختر شوهر نکرده، انتخاب دختر ) 1361مصوب(قانون مدنی 1043داده که ماده 
ایشان با وجود اینکه از نظـر اخالقـی، درخواسـت ابطـال نکـاح      . و اجازه پدر را با هم شرط است

شـود را  دختر، براي پدر از جهت احتراز از زیانی که از اعـالم بطـالن نکـاح عایـد مشـارالیها مـی      
از جنبه حمایتی، حق ابطال نکاح را براي پدر قائـل شـده   صورت تلویحی،داند، ولی بهدشوار می

1371/81کاتوزیـان، (است، آن هم بدون اینکه اعمال این حق را مشروط به خواست دختر بداند 
بدین توضیح کـه، اقـدام پـدر    . اما باید گفت که این نظر از چندین جهت محل تأمل است). 84و

خواست دخترش باشـد، واال نتیجـه ایـن اقـدام پـدر را      دختر در انحالل نکاح، می بایست اوالً، به 
ثانیـاً، بـه نفـع دختـرش     . نمایـد چنانچه باکره نباشد با ازدواج مجدد با همان مرد قبلی، بی اثـر مـی  

با این وصف، اقدام پدر به ابطال نکـاح دختـرش   . باشد نه ضررش، تا واجد ویژگی حمایتی باشد
بـر نامشـروع شـناخته شـدن     مبنـی ) ر از موارد وطی به شـبهه در غی(با توجه به تالی فاسد این اقدام 

رابطه زناشویی سابق و عدم شناسایی طهارت مولد براي فرزند ناشـی از ایـن رابطـه بـه دلیـل اثـر       
قهقرایی بطالن عقد، و مضاف بر آنها، عقوبت دنیوي و اخروي دختـر، از نظـر عقلـی، منطقـی و     

د تـا بتـوان بـا نظـر اسـتاد و محقـق مزبـور در مـورد         تواند اقدام حمایتی محسوب گردعرفی، نمی
مضاف اینکه، به دالیل فوق، هیچ دختري به منظـور دفـع ضـرر از خـود، بـه      . موضوع، همراه شد

.شود چنین درخواستی را از ولی خود بنمایدهیچ وجه حاضر نمی

آثار رضایت ولی دختر باکره بالغ به موجب اجازه. 16
بـالغ  ولـی در نفـس وقـوع عقـد نکـاح دختـر بـاکره       گردیـد اجـازه  با توجه به اینکه مشخص 

بایست بـه ایـن سـوال پاسـخ داده شـود اثـر رضـایت ولـی،         باشد، حال در این مقام میتأثیر میبی
تواند باشد؟نسبت به عقد نکاح واقع شده دختر بالغ باکره به موجب اجازه چه می

قـانون مـدنی فعلـی،    1043انتهـاي مـاده ي   در این مورد با توجه به عبارات اسـتفاده شـده در  
ثبت شده در (رسد اگر دختر باکره بالغ بخواهد به صورت رسمینظر میچنین به1370مصوب 

اش را ثبت نماید، نیازمند رضایت ولی از طریـق  عقد نکاح با مرد مورد عالقه) دفتر ثبت ازدواج
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صـورت دفترخانـه از ثبـت ایـن ازدواج     نباشـد، در غیـر ایـ   اخذ امضاي او در دفترخانه مزبور مـی 
1361و 1313هـاي  مصـوب سـال  1043امتناع خواهد نمود، که این حکم قانونی، برخالف ماده 
.است که حکم هر دو تجویز واقع نمودن عقد نکاح بود

آثار عدم رضایت ولی به نکاح دختر باکره بالغ. 17
:تآثار عدم رضایت ولی در دو فرض قابل بررسی اس

چنانچه دختر باکره بالغ بخواهد با مرد مـورد عالقـه اش ازدواج کنـد و عقـد از     -فرض اول
زمان وقوع در دفتر رسمی ثبت ازدواج به ثبت برسد، اما ولی او به تصـور وجـود علـت موجـه از      
دادن اذن و اعالم رضایت به وقوع این ازدواج امتنـاع نمایـد، اولـین سـوالی کـه بـه ذهـن خطـور         

گـردد  ن است که چنانچه امتناع ولی دختر ناموجه باشد، اجازه او خود بخود ساقط مـی کند ایمی
تـوان گفـت کـه    و آیا نیازي نیست که این موضوع در دادگاه احراز گردد؟  در پاسخ سـوال مـی  

و 1313هـاي  م مصـوب سـال  .ق1043بر خالف مـاده  1370م مصوب سال.ق1043در ماده : اوال
مفاد اقدام دخترش براي ازدواج با مرد مورد عالقه و داشتن حـق پاسـخ   ، قید اطالع ولی از 1361
بر اعالم علت یا علل موجه عدم رضایت به ازدواج، وجود ندارد و این بدین معناست کـه از  مبنی

گذار امتناع  ولی از رضـایت دادن بـه ازدواج، امـاره  سـقوط اجـازه اوسـت و خواسـته        نظر قانون
باشـد نـه دعـوي کـه نیازمنـد تنظـیم و       درخواست اجازه ثبت نکاح مـی دختر از دادگاه هم، فقط 

تقدیم دادخواست و طرح دعوي و جـري تشـریفات دادرسـی و صـدور حکـم باشـد، لـذا جنبـه         
ترافعی ندارد و دادگاه فقط با احراز اهلیت و بلوغ دختـر و مـرد مـورد عالقـه  او بـراي ازدواج و      

کور در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قـانون مـدنی،   نبود موانع قانونی نکاح به شرح مواد مذ
اجـازه ثبـت نکـاح را صـادر     توانایی مرد در اداره زندگی مشترك و تأمین نفقـه زن، بین آن دو،

نتیجـه امـاره تلقـی کـردن سـقوط اجـازه ولـی در خصـوص موضـوع و ترافعـی نبـودن            . نمایدمی
ح صـادره از دادگـاه ایـن اسـت کـه، بـا       درخواست دختر از دادگاه و حکم نبودن اجازه ثبت نکا

وجود وقوع نکاح و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج، چنانچه ولی دختر دالیلـی موجـه بـرخالف    
اش مصــلحت و نامناســب بــودن ازدواج یافــت و دختــرش نیــز بــدان اعتقــاد پیــدا کــرد و از ولــی

حکـم دادگـاه بـر    درخواست اقدام براي خالصی از این زوجیـت نامبـارك را نمـود، او در نبـود    
توانـد حسـب مـورد عقـد     سقوط والیت در اجازه، با ارائه  دلیل محکم خالف اماره مزبـور، مـی  

نکاح دخترش را به فسخ یا طالق منحل نماید، چـرا کـه بـرخالف فـرض قـانونی، خـالف امـاره        
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ر قـانون مـدنی کـه مقـر    35قانونی قابل اثبات است، مانند اماره تصرف، به شرح مذکور در مواد 
).  عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خالف آن ثابت شودتصرف به: (داردمی

اگر ولی دختر باکره، اعم از قبل یا بعـد از وقـوع نکـاح، در اعـالم رضـایت یـا       -فرض دوم
رسد سکوت در عمـل چیـزي جـز امتنـاع     نظر میعدم رضایت به ازدواج، سکوت اختیار کند، به

نیز اماره سقوط والیت بر اجازه نکاح دختر باکره در ایـن وضـعیت حـاکم    نیست و از این جهت
اما چنانچـه دختـر، بـاکره بـالغ و     . باشد و آثار آن با آنچه در فرض اول گفته شد همسان استمی

از سوي ولی، جز اینکه دختر موصوف را ناگزیر از مراجعـه بـه دادگـاه بـراي     عضلرشید باشد، 
کنـد، هـیچ آثـاردیگري در پـی     واقع شده و یا واقع خواهـد شـد، مـی   اخذ اجازه ثبت نکاحی که 

. ندارد، زیرا که والیت ولی بر او قابل تصور نیست

آثار مترتب بر عدم ثبت نکاح دختر باکره بالغ. 18
چنانچه بدون رضایت ولی، دختر باکره بالغ او ازدواج نماید و به همـین دلیـل، واقعـه ازدواج    

باشد؟ در ایـن  دواج، ثبت نگردد چه فروضی و با چه آثاري قابل تصور میدر دفتر ثبت رسمی از
: خصوص فروض ذیل قابل تصور است

نکاح واقع گردیده است و زوجین تمایلی به ثبت آن ندارند و در ایـن خصـوص   ،فرض اول
از قانون مجـازات اسـالمی آن هـم    645ي مسئولیت کیفري زوج به استناد ماده. کننداقدامی نمی

درصورتی که عقد نکاح واقع شده دائم باشد، برابر این ماده به منظور حفظ کیـان خـانواده ثبـت    
. نمایـد مـی حبس تعزیري تـا یـک سـال    ازدواج دائم الزامی بوده و عدم ثبت آن زوج را مستحق 

موضوع دیگر آنکه چنانچه در چنین وضعیتی زوج بخواهد همسر خود را طالق دهد ایـن سـوال   
که آیا وي نیازمند اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگـاه صـالح جهـت اجـراي     آید پیش می

را 1371باشد یا خیر؟ یا اصوالً قانون اصالح مقـررات مربـوط بـه طـالق مصـوب      طالق میصیغه
توان ناظر بر عقد نکاح ثبت نشده دانست یا خیر؟می

مطلبـی را عنـوان   شـده بـه صـراحت    ماده واحده قانون مزبور در خصوص عقـد نکـاح ثبـت ن   
نماید و مشکالت دادرسی ناشی از عدم ثبت چنین نکاحی در مرحله اثبـات عقـد بـه منظـور     نمی

بار نمودن آثار قانونی زوجیت، در ظاهر تکلیفی براي دادگاه در راستاي اسـتماع دعـوي مربـوط    
بر صدور گواهی عـدم امکـان سـازش و یـا صـدور حکـم طـالق        به طالق و اجابت خواسته مبنی

در همین رابطه اگـر فـرض نمـاییم کـه زوجـه بخواهـد بـه اسـتناد عسـر و حـرج از همسـر            . ندارد
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خویش، با تحصیل گواهی عدم امکان سازش از دادگاه طالق بگیرد و زوج در پناه عدم کفایـت  
مـابین، منکـر داشـتن رابطـه     واسطه نکاح دائم فـی ابرازي زوجه در خصوص علقه زوجیت بهادله

ز آنجایی که رسیدگی به دعوا و خواسته زوجه منوط به احراز وقوع نکاح دائـم  زوجیت گردد، ا
قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را تا ثبـوت  19باشد؛ لذا دادگاه به استناد ماده می

بایسـت ظـرف یـک مـاه از تـاریخ تصـمیم       نمایـد و زوجـه مـی   ادعاي زوجیت زوجه متوقف مـی 
بت به اقامه دعوا زوجیـت اقـدام و رسـید آن را بـه دادگـاه رسـیدگی       دادگاه در دادگاه صالح نس

صورت دادگاه مذکور نسبت به صـدور قـرار رد دعـواي    کننده به طالق تسلیم نماید، در غیر این
اما اگر دالیل وجود رابطه زوجیت کافی و یا زوج نیز ادعاي زوجـه را  . نمایدطالق وي اقدام می

زوجیـت آنهـا و   شویم که آیا دادگاه مجاز بـه شناسـایی رابطـه   جه میتأیید نماید با این سوال موا
بایست نسبت به توقـف جریـان رسـیدگی بـه     شود یا اینکه در اینجا نیز میمجاب به رسیدگی می

قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت نماید؟19دعواي زوجه بر اساس ماده ي 
قـد نکـاح دائـم واقـع شـده و همچنـین       در پاسخ به این سوال باید گفت، با توجه به صحت ع

رسـد کـه   نظـر مـی  بـه 1371قانون اصالح مربـوط بـه مقـررات طـالق مصـوب     اطالق ماده واحده
. دادگاه، مکلف به رسیدگی و صدور حکم در نفی یا اثبات دعواست

بـدون ثبـت در   (دیگر اینکه چنانچه در نکاح ثبت نشده، زوج به صـورت غیـر رسـمی    مسئله
تـوان  همسر خویش را طالق دهد، آیـا طـالق واقـع شـده در ایـن حالـت را مـی       ) قدفتر ثبت طال

صحیح و واجد اثر حقوقی دانست یا خیر؟ 
قانون مجـازات اسـالمی عـدم ثبـت واقعـه     645گذار در ماده پاسخ مثبت است چرا که قانون

ثـر بـودن   طالق را نیز موجب مجازات زوج اعالم نموده و بدین وسیله بر صحت طالق و واجـد ا 
-آن مهر  تأیید زده است واال طالقی که صحیح نبوده و واجد اثر حقوقی نباشـد قابـل ثبـت نمـی    

.بدیهی است که براساس همین ماده رجوع از طالق نیز همین حکم را دارد. باشد
گردد که استناد به آثار نکاح دائم موصوف و انحالل آن بواسطه طالق و همچنـین  اضافه می

المثل ایام زوجیت نیازمند ثبـوت سـه موضـوع    مهر و نحله و اجرتنفقه، مطالبهبهرجوع مثل مطال
بـراي  مثـال   . باشد تا از سوي نهادهاي قانونی حقوق ناشی از آن قابل حمایت باشدالذکر میفوق

رغم وقوع طالق ثبت نشده در خصـوص نکـاح دائـم ثبـت نشـده، زوج از پرداخـت       چنانچه علی
بایست وقـوع  ذشته و ایام عده و اجرت المثل و نحله استنکاف نماید، زوجه میمهریه، نفقه ایام گ

عقد نکاح و طالق را در دادگاه ثابت نماید تا بـه خواسـته خـود مبنـی بـر مطالبـه مهریـه، نحلـه و         
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.اجرت المثل ایام زوجیت نایل شود
زدواج دختـر  ثبت ازدواج دایم و امضاي سند اولی زوجه از حضور در دفترخانهفرض دوم،

این فرض از مسئله بر ایـن موضـوع بنـا شـده کـه      . نمایداش خودداري میخود با مرد مورد عالقه
زوج خواهــان ثبــت نکــاح مزبــور بــوده و از ولــی زوجــه خــویش بــراي انجــام ثبــت درخواســت 

در این فرض اثـر تمایـل و اقـدام    . همکاري نموده ولی تقاضایش مورد اجابت او واقع نشده است
راي ثبت واقعه ازدواج هر چند که به دلیل امتناع ولی همسرش منجر بـه نتیجـه نشـود، ایـن     زوج ب

باشد زیرا که عـدم  قانون مجازات اسالمی  نمی645است که قابل تعقیب کیفري به موجب ماده 
.ثبت واقعه ازدواج مستند به امتناع ولی زوجه است نه امتناع او

قانون مدنی پس از امتنـاع ولـی از اجـازه   1043به ماده رسد با توجه در فرض فوق به نظر می
توانند با مراجعه بـه دادگـاه درخواسـت    او یا هر دو آنها مینکاح هم دختر و هم مرد مورد عالقه

باشـد زیـرا کـه در    ثبت ازدواج واقع شده را بنمایند و از این جهت تفاوتی بین زوجین مزبور نمی
اج با توجـه بـه تعیـین مجـازات بـراي مـرد ممتنـع از انجـام ایـن          اصل مسئولیت اقدام به ثبت ازدو

در این رابطـه بایـد   . قانون مجازات اسالمی مؤید این نظر است645تکلیف، با زوج است و ماده 
اضافه نمود علت دادن اختیار مراجعه به دادگاه به دختر جهت تحصیل اجازه ثبـت نکـاح از ایـن    

توانـد در صـورت امتنـاع ولـی از دادن رضـایت بـه       مـی جهت است که دختر قبل از ازدواج هـم 
قـانون مـدنی اقـدام نمایـد، زیـرا در جـایی کـه        1043اش برابر مـاده  ازدواج او با مرد مورد عالقه

گذار با بکار بردن واژه اجازه، رضایت به عقد نکاح را بعد از واقع شدن آن براي ثبت عقـد  قانون
ه نکاح دختر قبل از عقد نیز بـراي ثبـت واقعـه نکـاح معتبـر      داند به طریق اولی رضایت بمعتبر می

.باشدمی

گیرينتیجه
با توجه به وجود نظریات فقهی مختلف و حصول نتایج مورد خدشه از شرط صحت دانسـتن  
رضایت ولی به نفس نکاح دختر باکره بالغ، از جملـه سـپردن صـحت نکـاح واقـع شـده و نتـایج        

عنوان ولی و نبود توجیـه بالاشـکال،   به نظر شخص ثالث  به) بخصوص تولد فرزند(حاصل ازآن 
نسبت به فضولی بودن نکاح دختر باکره بالغی که بدون جلب رضایت ولی مبادرت به ازدواج بـا  

نماید و همچنین خـالف فطـرت انسـانی بـودن عـدم شناسـایی آزادي و       خود میمرد مورد عالقه
اقـدام بـه ازدواج، بـدون جلـب رضـایت ولـی خـود و        منظـور  اختیار بـراي دختـر بـالغ بـاکره، بـه     
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گذار، قانون مدنی را در تصویب مـاده پذیر آن و سایر علل وعوامل دیگر، قانونپیامدهاي خدشه
، )اجـازه (از مفهـوم  ) اذن(برآن داشته که با در نظر داشتن تمایز مفهوم 1370مصوب سال 1043

ولـی  )رضـایت بعـدي  (و نه مشروط بـه اجـازه  )رضایت قبلی(نفس عقد نکاح را نه منوط به اذن
نکـاح در دفتـر رسـمی    دختر بالغ باکره نماید، بلکه وجود اذن یا اجازه راشرط قابلیت ثبت واقعه

دارد قانون مدنی که مقرر مـی 1043اجازه در صدر ماده ثبت ازدواج کرده و با به کار بردن واژه
، »پـدر یـا جـد پـدري بـوده     باشد موقوف بـه اجـازه  نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده «

) اذن(بـرخالف واژه ) اجـازه (چراکـه اسـتفاده از واژه  . صحت این موضوع را تایید نمـوده اسـت  
مؤید دیگر این نظر فراز . صورت غیر رسمی تحقق یافته استباشدکه نفس نکاح بهبدین معنا می

که 1361و 1313هاي مصوب سال1043ده آخر همان ماده از قانون مدنی است که برخالف ما
پس از اخـذ اجـازه   ... «: دارداند، مقرر میهر دو ناظر بر صدور اجازه واقع نمودن عقد نکاح بوده

یعنـی، ثبـت   . »ازدواج اقدام نماید از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت
.عقد نکاح واقع شده، نه واقع نمودن آن

نکته توجه نمـود کـه هرچنـد ولـی دختـر بـاکره بـالغ در نفـس وقـوع عقـد نکـاح            باید بدین
چنـین  تواند مانع ازدواج دخترش شود امـا چـون عـدم رضـایت وي ناشـی از نگرانـی آینـده       نمی

بـه دنبـال دارد کـه    ازدواجی است و نگرانی ولی،  جهت حمایـت از دختـر خـود ایـن والیـت را     
چنانچه دخترش در انتخاب مرد مناسب خود براي ازدواج و زندگی مشترك دچار اشتباه شده و 

زوجیـت مشـارالیها   با ازدواج با او خود را به مشقت بیاندازد، بتواند نسبت به انحالل و قطع رابطـه 
شایسـته اسـت کـه    بـر همـین اسـاس    . حسب مورد با توسل به فسخ نکاح و یا طـالق اقـدام نمایـد   

گذار نسبت تصریح اختیار ولی در خصوص توسل بـه انحـالل نکـاح دختـرش را از طریـق      قانون
گذاري اقدام نماید و در نبود تصریح قانونی، رویـه قضـایی بـا پـذیرش دادخواسـت ولـی و       قانون

قـانون اساسـی بـه    167صدور راي به اجابت خواسته او در انحالل نکاح دخترش به اسـتناد اصـل  
الـذکر و آثـار آن را بـراي ولـی شناسـایی      استناد منابع معتبر اسالمی و فتاوي معتبـر، اختیـار فـوق   

اش با مـرد مـورد عالقـه    بدیهی است چنانچه ولی به ازدواج دختر بالغ باکره. نموده و اجرا نمایند
.  به یکی از طرق اذن یا اجازه رضایت داده باشد دیگر چنین والیتی نخواهد داشت



33 آثار آنتحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و

بعمنا
.، تهران، انتشارات اشجع 1، جلد)1390(، فرهنگ فارسیعمید، حسن، -
لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه «علیدوست، ابوالقاسم، مقاله -

.پرتال جامع علوم انسانی/ ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»بالغ رشید
.، قم، بوستان کتاب ذن و آثار حقوقی آنا، )1380(،  زاده، علیرضافصیحی-
.، تهران، مرکز نشر علوم اسالمیحقوق خانواده، )1386(، محقق داماد، سید مصطفی-
.، تهران،انتشارات کیهان)1375(، جامع الشتاتقمی، ابوالقاسم، -
.، تهران، اتشارات دانشگاه تهران، چ اول4، جحقوق مدنی، )1388(، امامی، سید حسن-
.3، نشر شرکت انتشار، چ2، جحقوق خانواده، )1371(کاتوزیان، ناصر، -

:عربی
.، قم، مجمع الفکر االسالمی)ق1422(، المکاسباالنصاري، شیخ مرتضی،-
المؤتمر العالمیه بمناسبت الذکري المئویه الثانیـه  ،)ق1415(کتاب النکاح،، _________-

.لمیالد الشیخ االنصاري
ي تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، قم ، موسسه2، جلد )ق1421(، ریرالوسیلهتحامام خمینی، -

).ره(
، تهــران، مؤسســۀ تنظــیم و نشــرآثار امــام  2،جلــد )ق1421(، کتــاب البیــع، ________-

.خمینی، چاپ اول
بی نـا،  ، نکاح کتاب الآشتیانی، میرزا محمد، تقریرات حاج شیخ عبد الکریم حائري یزدي-
.بی تا
، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی     23جلـد  ،حـدائق النـاظره  ، )ق1405(، بحرانی، شیخ یوسف-

.علمیه قممدرسین حوزهوابسته به جامعه
.بی نا، بی تا،)کتاب النکاح( تقریرات حائري، شیخ عبدالکریم، -
، تهـران،  2، جلـد  قهـاء تـذکره الف ، )ق1388(حلی، عالمه حسن بن یوسف بن مطهر اسدي،-
.بی نا
، قـم، دفتـر   3جلـد  قواعد االحکام فـی معرفـه الحـالل والحـرام،    ، )ق1413(، ________-

.علمیه قممدرسین حوزهانتشارات اسالمی وابسته به جامعه
، قـم، طبـع بـاحر آیـه     3،جایضـاح الفوائـد  ، )ق1389(حلی،حسن بن یوسف مطهر اسدي، -
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1394پاییز، دوازدهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

.روديالعظمی السید محمود الشاه
.، تهران ، نشر اسالمیه14، ج وسائل الشیعه، )ق1403(حر عاملی ، شیخ محمدبن حسن، -
، قواعـد االحکـام فـی معرفـه     )ق1413(حلی، عالمه حسـن بـن یوسـف بـن مطهـر اسـدي،       -

.علمیه قممدرسین حوزه، قم،  دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه3الحالل والحرام، جلد 
، محشـی بحاشـیه آیـه العظمـی     منهاج الصـالحین ، )ق1414(حکیم، سید محسن، طباطبایی-

.،قم1الوحیدي، جلد 
، قــم، مکتبــه آیــه اهللا العظمــی    مستمســک العــروه الــوثقی  ، )1391(، ___________-

.المرعشی
، تهران،دارالکتـــب عـــروه الـــوثقی، )ق1397(طباطبـــایی یـــزدي، ســـید محمـــد کـــاظم، -

.االسالمیه،الطبعه الثانی
، قـم، موسسـه تحقیقـات و    النهایه فی مجرد الفقه والفتـاوي طوسی، شیخ ابوجعفربن حسن، -

.تاالکترونیکی و بی) ع(نشر معارف اهل البیت 
، تصحیح علی اکبر الغفـاري، تهـران،   تهذیب االحکام، )ق1417(، _____________-

. مطبه  صدوق
، تهـران، چـاپ سـوم،    4جلـد  ،یـه المبسوط فی فقه االمام، )ق1387(، ____________-

.  المکتب المرتضویه الحیاء االثار الجعفریه
، التفصـیل الشـریعه فـی شـرح تحریـر الوسـیله، النکـاح       ،)ق1421(محمـد،  فاضل لنکرانی، -

).ع(مرکز فقه االئمه االطهار
لمعـه الدمشـقیه فـی فقـه االمامیـه،     ،)ق1410(، عاملی،شـهید اول، محمـد بـن مکـی عـاملی     -
.ت،دارالتراث، چاپ اولبیرو

مسـالک االفهـام فـی شـرح شـرایع      ، )ق1273(عاملی، شـهید ثـانی، زیـن الـدین بـن علـی،       -
.، تهران، افست قم7، جلداالسالم

، قم ، انتشـارات دار التفسـیر   2جلد،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، _________-
.هـ ش1382، 

، بی جا، بی تا5، جروه الوثقیحاشیه الععراقی، آقا ضیاء الدین، -
، قم، موسسه نشـر اسـالمی،   کشف الرموز فی شرح المختصرالنافعمحقق اآلبی، زین الدین، -
. ق1471
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،تهران، المکتـب  2، جلد الغایه القصوي فی ترجمه العروه الوثقیمحدث قمی، شیخ عباس، -
).بی تا(احمر تصویه الحیاء االثار الجعفریه ، 

.، قم، انتشارات کتابخانه آیت اهللا مرعشی3،جلد)ق1404(،تنقیح الرائع، مقداد، فاضل-
، قم، منشورات مکتبه آیه 2، جلد)ق1405(، مستندالشیعهنراقی، احمد بن محمد بن مهدي، -

.العظمی مرعشی نجفی
، بیـروت، داراحیـاء التـراث    29، جلـد )م1981(، جـواهرالکالم نجفی، شـیخ محمـد حسـن،    -

.العربی


