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 چکيده

کدام والیتی بر دیگری ندارد، مگر اینکه اند و هیچها از جهت خلقت باهم مساویانسان

اصطالح )الّاما خرج بالدلیل( همانند صغار، دالیلی کسی را از این قانون مستثنا کند، به

دهد، خود قرار می ها را تحت والیت اولیاء و صاحبمولی علیهم که دالیلی آنمجانین و 

ی از ی مباحث در امر ازدواج، بحث اذن ولی در ازدواج باکره بالغه است، عدهازجمله

طور دانند یعنی، ازدواج باکره بالغه بهفقهای عظام اذن ولی را )پدر و جد پدری( شرط می

لی و خود باکره است و برخی دیگر از فقهای محترم ازدواج اشتراکی موقوف به رضایت و

تحلیلی و  -ی حاضر با روش توصیفیدانند. مقالهباکره بالغه را مشروط به اذن ولی نمی

ای و باهدف تبیین دالیل اشتراط و عدم اشتراط اذن ولی به دنبال پاسخگویی کتابخانه

بالغه ی رشیده شرط است یا نه؟ و با به این سؤال است که آیا اذن ولی در نکاح باکره 

رسد که در ازدواج، ها به این نتیجه میی فقه مرتبط و با تحلیل دادهبازنگری در ادله

ویژه ولی خیلی بجا و به مشورت دختران اعم از ثیب و باکره و حتی پسران با خانواده، به

رد و مصلحت ایجاب مصلحت خود آنان است و لکن اگر باکره بالغه در شرایطی قرار بگی

 کند و بدون اذن ولی اقدام به ازدواج نماید، ازدواجش مشروع و قانونی خواهد بود.

ی فقهیازدواج، باکره بالغه، اذن ولی، ادله :يديکل واژگان
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 ميکائيل صفائی

 های علمیهدانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدرس حوزه

 

 :نام نویسنده مسئول

 ميکائيل صفائی

 ي رشيدهي فقهی اذن ولی در نکاح باکرهبازخوانی ادله
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 مقدمه
بر طبیعی داشته باشد، لذا دین اسالم، تأکید ویژههای طبیعی بشر است و نیاز طبیعی و غریزی باید پاسخ سهل و ازدواج از نیازمندی

السالم درباره مردی که ]از دختر یا خواهرم[ خواستگاری کرده بود، نوشتم، گوید: به امام باقر علیهانجام سهل ازدواج دارد حسین بن بشار می

اال تفعلوا تکن فتنه فی االرض و فساد کبیر؛ کسیکه  من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته کائنا ما کان فزوجوه، ]و[»حضرت در پاسخ نوشت: 

پس تزویجش کنید چراکه اگر ]زود[ تزویج نکنید در -هرکسی که باشد -اش راضی هستید داریکند و از دین و امانتاز شما خواستگاری می

 (.4381، ح 3/393من ال یحضره الفقیه، ) «دهدزمین فتنه و فساد بزرگ رخ می

شد و مردان خود را هایی که در حق آنان میالعرب و ظلمم با عنایت به اوضاع نامطلوب زن و دختر در جزیرةدر عصر ظهور اسال

کردند، در چنین شرایطی ها به همدیگر واگذار میترین نقش آنان با انواع ازدواجاختیار مطلق زنان دانسته و دخترانِ خود را بدون کوچکصاحب

ان را شرط صحت ازدواج مطرح و خود عمالً ازدواج حضرت فاطمه )س( را با اجازه گرفتن از وی انجام داد رسول رحمت الهی رضایت دختر

 ولیکن از سوی دیگر با توجه به عدم بلوغ اجتماعی آن روز و عاطفی بودن زنان، روایاتی رضایت ولی را نیز در امر ازدواج برخی از دختران

پای مردان و در برخی مواقع حتی باالتر از مردان، سؤاالتی در رابطه با گسترش اطالعات زنان پا بهدخیل دانست. ولیکن در جهان امروز، با 

تنها کمتر از مردان گردد، از قبیل اینکه: بااینکه در رشد آگاهی و کسب علم و... زنان نهی بالغه به اذن ولی مطرح میاشتراط ازدواج باکره

ی چرا در ازدواج پسران، برخالف دختران اذن ولی مطرح نیست؟! اگر فلسفه اذن ولی جلوگیری از خدعه نیستند و در مواقعی برتری هم دارند

سالگی ازدواج کند و پس از چند ماه از  15دختران است آیا ممکن نیست، این فلسفه در پسران مطرح باشد؟! اگر دختری در سن مثالً 

ساله و باالتر و دارای  25ی بالغه طور مثال ازدواج باکرهکه بهنیست، درحالی همسرش جدا شود، ازدواج بعدی وی مشروط به اذن ولی

اش از باکره مذکور باالتر است؟! در اثر اندیشیساله مطلقه؛ آگاهی و مصلحت 16کنند! آیا دختر های باال را منوط به اذن ولی میآگاهی

سواد خود خیلی بیشتر است، آیا در چنین سواد و کمان نسبت به پدران بیتحصیالت و کسب مقامات، امروزه در اکثر اوقات اطالعات دختر

ی فقهی اشتراط و یا مواردی اشتراط ازدواج دختر به اذن پدر مذکور منطقی است؟! و ... بنابراین، سؤاالت فوق موجب شد، نوشتار حاضر ادله

طور مستدل و با توجه به اقتضائات زمان وده و پاسخ سؤاالت و شبهات را بهعدم اشتراط ازدواج باکره به اذن ولی را بررسی و بازخوانی مجدد نم

 و مکان ارائه نماید.

  
 متن

 ی رشیده اقوالی وجود دارد.باکره ]2[ینکاح بالغهبر ]پدر و جد پدری[  و عدم والیت ولی]1[در رابطه با والیت

 طور استقاللی و نه بطورانضمامی.. والیت پدر و جد پدری بر او و عدم والیت و سلطه بالغه باکره بر خودش، نه به1

 منقطع.به خالف  ]4[در نکاح دائم ]3[. استقالل باکره بالغه2

 به خالف دائم. ]5[. استقالل باکره بالغه در نکاح منقطع3

 اشتراکی معتبر است.طور . والیت تشریکی یعنی در عقد نکاح باکره بالغه، هم والیت ولی و هم والیت خود باکره، به4

)امام خمینی، تحریر  طور انضمامی و اشتراکی.طور استقاللی و نه به. استقالل بالغه ی باکره و عدم والیت پدر و جد پدری بر او، نه به5

 (2/230الوسیله، 

الذکر قائل دارند و بقیه یا هیچ وقازآنجاکه در حال حاضر دو قول اخیر )والیت اشتراکی ولی و باکره و والیت استقاللی باکره( از اقوال ف

 پردازیم.قائلی ندارند و یا نادرند. لذا در نوشتار حاضر به بررسی ادله دو قول اخیر می

 

 . قائلين به والیت اشتراکی ولی و باکره1

هم با اذن ولی عقد منعقد تعدادی از فقهای عظام معتقدند که در نکاح باکره بالغه رشیده، احتیاط این است که هم با رضایت باکره و 

 آوریم:برخی از آنان را میگردد که ذیالً آرای 

 (.2/23تحریر الوسیله، ) «و االحوط اال ستئذان منهما.»فرماید: . امام خمینی )ره( می1. 1

دهد اگر است یعنی مصلحت خود را تشخیص می ]6[دختری که به بلوغ رسیده و رشیده»اهلل لطف اله صافی گلپایگانی: . آیت2. 1

صافی ) «بر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد اجازه مادر و برادر الزم نیست باشد بنا ]7[بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره

 (2385گلپایگانی، توضیح المسائل، مسئله 

دهد، اگر بخواهد شوهر کند، و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میاهلل بهجت: دختری که به حد بلوغ رسیده . آیت3. 1

)توضیح المسائل مراجع، مطابق  بنا بر احتیاط تکلیفا از پدر یا جد پدر خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر الزم نیست.چنانچه باکره باشد، 

 (2/378با فتوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، 
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اگر بخواهد شوهر  دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد،»اهلل سیستانی: . آیت4. 1

کند، چنانچه باکره باشد و متصدی امور زندگانی خویش نباشد، باید از پدر و یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر الزم 

 همان(«)نیست.

بخواهد شوهر  دهد، اگردختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می»اهلل خوئی و اراکی: آیت 5. 1

 همان() «کند، چنانچه باکره باشد، بنا بر احتیاط واجب باید از پدر و یا جد پدری اجازه بگیرد.

 

 دالیل قائلين به والیت اشتراکی
طور این دسته از فقهای عظام روایاتی را مستمسک خود قرار داده و طبق آن روایات والیت اشتراکی و انضمامی ولی و باکره را به

 گردد:رسانند که ذیالً تعدادی از روایات مورد استناد آنان ذکر میبه اثبات میاحتیاط 

کنند مگر با اذن ای که پدردارند، ازدواج نمیالتزوج ذوات اآلباء من االبکار ااِل باذن آبائهن؛ دختران باکره». قال الصادق )ع( 1

 (845/8، ح 3/235االستبصار،و طوسی،  7 /1531، ح 7/340طوسی، تهذیب االحکام، ) «پدرانشان.

)صدوق، من الیحضره الفقیه،  بکار رفته است.« التنکح»واژه « التزوج»حدیث فوق آمده ولکن بجای « من الیحضره الفقیه». در کتاب 2

 (4390، ح 3/395

 (.351لترمذی، ابی عیسی، سنن ا) «شود.وال نکاح اِلّا بِوَلِّیِ؛ نکاح بدون اذن ولی نمی». عن ابن عباس، قال رسول اهلل )ص(: 3

اَیُّها اِمرَأَةٍ لم یُنکحَها الوَلِیُّ، فَنِکاحُها بَاطِلٌ، فنکاحها باطل فنکاحها باطل ... فان اشتجروا فالسّلطان ». عن عایشه، قال رسول اهلل )ص(: 4

باطل است...اگر مشاجره کنند حاکم ولی اش او را تزویج نکند، پس نکاحش باطل است و باطل است و ولی من ال ولی له؛ هرزنی را که ولی

 (2/428سنن ابن ماجه،) «کسی است ولی ندارد.

 

 بررسی روایات فوق 
کنیم چراکه اگر سند روایات اند ما دیگر از سند روایات بحث نمیبه علت اینکه تعدادی از فقهای معظم به روایات فوق عمل کرده

گردد. ولکن در بحث داللی باید اذعان نمود تنها حدیثی که در آن ها جبران میضامین آنمشکلی هم داشته باشد با عمل آن بزرگواران به م

تواند تحریمی و یا کراهتی باشد، در اینجا باید با قراین است؛ و نهی می...« ال تزوج یا ال تنکح ذوات اآلباء من االبکار »واژه بکر بکار رفته حدیث 

داند و با توجه به دودسته از روایات بعدی با توجه به آیات قرآنی که ولی عقد باکره را خود باکره میو دالیل آتی باید حمل بر کراهت شود. 

داند و همچنین روایاتی که با صراحت تام یعنی روایاتی که هنگام اختالف بین ولی و باکره در امر ازدواج، باکره را مخیر بین رد و قبول می

شوند ها توان معارضه با آیات و این دودسته روایات را ندارند؛ بنابراین، حمل میدانند. روایات فوق ونظائر آنباکره را در امر ازدواج مستقل می

گیری در امور خود را ندارند؛ و در امور دیگر زندگی نیز از قبیل، بر ابکار صغیره و یا ابکار بالغه ای که هنوز به رشیده نشده و توان تصمیم

شوند به استحباب یعنی اخذ اذن ولی در ازدواج ابکار مستحب ی و... توان اتخاذ تصمیم ندارند؛ و یا اینکه حمل میخریدوفروش، مسائل مال

 است ویا استبداد رأی باکره مکروه هست.

اند احادیث مطلق یا عامتوان گفت: این دسته از الذکر میهای فوقعالوه محمل...« ایها امرأة »و « ال نکاح الّا بولی»و در روایات از قبیل: 

ی صغیره، مجنونه و خورند و لذا باید گفت: منظور در این دسته از روایات باکرهدانند تخصیص یا تقیید میو با روایاتی که باکره را مستقل می

 شوند.هستند؛ و شامل باکره بالغه ی رشیده نمی ]8[مولی علیها

شود برزنانی که تحت والیت ولی هستند مثل صغیره و اگر سند حدیث عایشه درست باشد حمل می»اند: ی دیگر گفتهترمذی وعده

 (428 /2نن ابن ماجه، س) «-علی امرأة تحت ولی بصغراو جنون « ایّها امرأة»علی تقدیر الصحة یحمل عموم  -مجنونه، 

« ایها امرأة»در ذیل حدیث، قرینه است بر اینکه منظور از « فالسلطان ولی من ال ولی له»این نکته هم قابل دقت است که جمله 

 تواند مطرح باشد.ها میصغیره، مجنونه و مولی علیها باشد چراکه والیت حاکم و سلطان در آن

گانه اقدام ت عدم قیام صحیح ولی به تکالیفش، سلطان و حاکم در جهت صالح موارد سهزیرا در صورت فقدان ولی و یا در صور

 ی رشیده نیست.نماید. لذا شامل باکرهمی

و ما ورد من االخبار الدالة علی انّها ال تتزوج اِلّا باذن الولی »فرماید: اند میشهید ثانی هم در رابطه با روایاتی که اذن ولی را متذکر شده

کند مگر با اذن گویند باکره ازدواج نمیلة علی کراهة االستبداد جمعاً اذ لو عمل بهالزم اطراح ما دلّ علی انتفاء الوالیة؛ اخباری که میمحمو

اش شوند بر کراهت استبداد رأی باکره در ازدواج چراکه، اگر به این دسته روایات عمل بشود )اذن ولی شرط باشد( الزمهولی خود، حمل می

توانند با دالیل هم ممکن نیست چراکه این دسته از روایات نمیآن (2/58شرح لمعه،) «کنند.نار گذاشتن روایاتی است که اذن ولی را نفی میک
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 ها حمل براستحباب اذن و کراهت استبداد رای باکره و یا بهناچار اینمتعدد وقوی السند وصریح الدالله مقابله ومعارضه نمایند پس باید به

 و مولی علیها حمل شوند. ]9[باکره صغیره، مجانین

ن ولی در ازدواج درنهایت باید در بررسی اقوال فقهای عظام، اذعان کرد که آراء و نظر آن دسته از فقهای عظامی که قائل به اشتراط اذ

صریح ندارند. تعابیر از  ]10[کدام فتوایخورد و هیچباکره هستند بسیار مضطرب و ناهماهنگ هست و تعابیر مختلفی از جانب آنان به چشم می

اگر دختر متصدی امور خود »، «بنا بر احتیاط تکلیفاً»، «در صورت سختگیری ولی اذن او شرط نیست»، «احتیاط واجب»، «احتیاط»قبیل 

در آرای فقهی « باشداذن ولی شرط صحت نمی»و « ولی غائب باشد، الزم نیست»، «رشیده باشد، الزم نیست»، «باشد اذن ولی الزم نیست

هم فتوا محسوب است، ولیکن آن« احتیاط واجب»باشد الذکر آنچه دارای اهمیت بیشتر میو از میان تعابیر فوق فقها عظام بکار رفته است

پس فتوای صریحی در اشتراط  (486)مکارم شیرازی، توضیح المسائل، تواند در چنین مواردی به فقیه دیگر رجوع کند،گردد و مقلد مینمی

ام( بنابراین آرای این دسته از فقهای مکرم بیشتر بر استحسان شیده وجود ندارد )و یا حداقل حقیر پیدا نکردهاذن ولی در ازدواج باکره بالغه ی ر

طور صریح توجهی از فقها با استناد به آیات و روایاتی به عدم اشتراط اذن ولی بهمتکی است تا دالیل محکم. این در حالی است که تعداد قابل

 اند.فتوا داده

 

 در نکاح باکره قائلين به عدم اشتراط اذن ولی. 2
اند. تعداد کثیری از فقهای عظام، در مقابل آن دسته از فقهای عظامی که از باب احتیاط اذن ولی را در نکاح باکره رشیده شرط دانسته

رأی دالیل متعددی را از آیات قرآن و روایات دانند و بر این باکره را در ازدواج )اعم از دائم و منقطع( مستقل دانسته و اذن ولی را شرط نمی

فرماید: اند. استاد مطهری )ره(، در پاسخ به این سؤال که: آیا موافقت پدر در ازدواج باکره شرط است یا نه؟ میحضرات معصومین و... اقامه کرده

مطهری، «)دانند.ای هم آن را شرط میدانند ولی عدهمیان فقها اختالف است و شاید اکثر فقها خصوصاً فقهای متأخر موافقت پدر را شرط نمی»

 گردد:در اینجا به فتاوای تعدادی از فقهای معظم اشاره می (93نظام حقوق زن در اسالم، 

صاف ثابتة علی الصغیرة او المجنونة او البالغة سفیهة کذا الذکر المتصف باحد االو -االب و الجد -والیة القرابة لالولین». شهید اول: 1. 2

الولی محموله علی الثالثة، ال علی البکر البالغة الرشیدة علی االصح لآلیة و االخبار و االصل و ماورد من االخبار الدلة علی انها ال تتزوج الّا بأذن 

صغیره یا مجنونه یا بالغه  کراهة االستبداد اذ عمل بها لزم اطراح ما دلّ علی انتفاء الوالیة؛ والیت از بابت قرابت برای پدر و جد پدری بر دختر

ی ی بالغهگانه متصف باشد ولی بنا بر قول اصح والیت پدر و جد پدری بر باکرهسفیه ثابت است و همچنین بر پسری که به یکی از صفات سه

شوند با اذن ولی، حمل میکند مگر کنند بر اینکه باکره ازدواج نمیرشیده ثابت نیست، به خاطر آیه و روایات و اصل؛ و اخباری که داللت می

کنند اش این است که روایاتی که والیت )پدر و جد پدری( را نفی میبر کراهت استبداد و خودرایی، چراکه اگر به آن روایات عمل شود الزمه

 بحث نکاح( -2شرح لمعه،«)کنار گذاشته شوند.

و هل یثبت »نویسد: ی بالغه رشیده میولی نسبت به ازدواج باکرهدر رابطه با اذن « اولیاء العقد». صاحب شرایع االسالم در مبحث 2. 2

لم یمض والیتهما علی البکر الرشیده فیها روایات اظهرها سقوط الوالیه عنها و ثبوت الوالیة لنفسها فی الدائم و المنقطع و لو زوّجها احدهما 

ها، دال بر سقوط والیت باره روایاتی وجود دارد و اظهر آنت است یا نه؟ دراینعقدها اِلّا برضاها؛ و آیا والیت پدر و جد پدری بر باکره بالغه ثاب

ها )پدر و جد پدری( پدر و جد پدری، و ثبوت والیت بر خود او )باکره( است، هم در ازدواج دائم و هم در ازدواج موقت. پس اگر یکی از آن

 مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم، شهید ثانی، کتاب نکاح(.) «یت دخترگردد مگر با رضاباکره را بر کسی تزویج کنند عقد منعقد نمی

اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی اجازه گرفتن از پدر و جد پدری ممکن نباشد، یا »اهلل وحید خراسانی: . فتوای آیت3. 2

 (.2441وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئله ) «پدری الزم نیست حرجی باشد و دختر حاجت به شوهر کردن داشته باشد، اجازه پدر و جد

اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی اجازه گرفتن از پدر و جد پدری به »اهلل سید یوسف مدنی تبریزی: . فتوای آیت4. 2

 (.2386یوسف مدنی، توضیح المسائل، مساله سید ) «جهت غائب بودن یا غیر آن ممکن نباشد اجاره پدر و جد پدری الزم نیست

دهد خوبی تشخیص میدختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را به»اهلل محمدعلی گرامی: . فتوای آیت5. 2

بگیرد ولی اقوی این است که  چنانچه باکره باشد بنا بر احتیاط باید از پدر یا جد پدری خود اجازه -عقد دائم یا موقت -اگر بخواهد شوهر کند

گرامی قمی، محمدعلی، توضیح المسائل، مسأله ) «این اجازه شرط صحت عقد نیست و اگر بدون اذن و اجازه هم انجام شود عقد صحیح است...

2603) 

دهد، خیص میدختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تش»اهلل سید محمدصادق روحانی: . فتوای آیت6. 2

)  «اگر بخواهد شوهر کند الزم نیست از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد چه دختر باکره باشد یا نباشد، پدر و جد حاضر باشند یا غائب

 (.2373محمد صادق روحانی، توضیح المسائل، مسأله 
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یعنی مصلحت خود را تشخیص  – و رشیده است ای که به حد بلوغ رسیدهاگر دختر باکره»اهلل موسوی اردبیلی: . فتوای آیت7. 2

که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند احتیاجی به اجازه پدر یا جد بتواند امورات خود را اداره کند و بیم آن -دهدمی

 (2835سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، توضیح المسائل، مسأله ) «پدری ندارد...

نظر دارند که اگر زن صغیره یا مجنونه و یا امه باشد، از کتب صحاح سته ی اهل تسنن آمده است؛ فقها اتفاق« سلمصحیح م». در 8. 2

نظر و عاقله اختالف ]11[تواند مباشر عقد نکاح خود باشد چراکه اذن ولی در صحت نکاح آن شرط است، اما نسبت به اذن ولی در زن حرّهنمی

ی عاقله مباشر نکاح خود هستند چه ثیب باشند و چه باکره و این رأی ابوحنیفه و ابو یوسف ای از آنان معتقدند که حرّه بالغهوجود دارد وعده

 (6/3777)صحیح مسلم، ی عاقله شرط نیست.لی در ازدواج بالغهی دیگر معتقدند که اذن و مباشرت وها وعدهاست، آن

 

 دالیل قائلين به استقالل باکره

 . دليل قرآنی1 
)سوره روم:  ترین کتاب آسمانی نسبت به مسئله ازدواج ساکت نبوده، بلکه عالوه بر اصل و فلسفه ازدواج،عنوان جامعقرآن کریم به

و... نیز پرداخته است که در اینجا به دودسته از آیاتی که با موضوع  (235)بقره:  (، آداب خواستگاری25)نساء:  به برخی شرایط، احکام (21

 گردد:بحث بیشتر مرتبط هستند اشاره می

 

 دسته اول از آیات: اسناد افعال، ازجمله فعل نکاح به زن

شمارد و بطورمستقیم اخالقی زنان پیامبر )ص( را برمی برخی از انتظارات و وظایف (33-28)سوره احزاب:  . در این گروه از آیات1. 1

، «ان اتقیتن فال تخضعن»، «لستَنَّ»، «یقنت منکن»، «من یأت منکن»، «تعالین»، «ان کنتن تردن)»خودزنان را مخاطب قرارداده و همه افعال 

دهد و حقیقت در اسناد هم آن است که به فاعل و...( را به خودزنان اسناد می« اطعن»، «آتین»، «اقمن»، «وقرن فی بیوتکن والتبرجن»

 حقیقی باشد.

طور مساوی بکار رفته است. همانند: اسالم آوری، ایمان، قنوت، صداقت، تعابیر برای زنان و مردان به (35)سوره احزاب:  و در آیه بعد

اند طور کامل مساویبه آن مقامات معنوی و انسانی بهصبر، خشوع، تصدق، صوم، حافظ فروج، ذکر و یاد خدا و... یعنی زنان و مردان دررسیدن 

توانند مقامات مادی و معنوی را کسب کنند و به عنایت الهی یعنی )مغفرت الهی و اجر عظیم( نائل گردند؛ بنابراین، طور برابر میو هردو به

ومرد را درکناریکدیگر، همچون دو کفه یک ترازو، قرارمی ترین مسائل اعتقادی، و عملی، زن های مؤمنان، و اساسیاسالم به هنگام بیان ویژگی

 (17/336)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  شود.دهد، و برای هردو پاداش یکسان، بدون کمترین تفاوت قائل می

ق و رجوع، بار دیگر، شوهر( او را طالق داد، بعد از فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ؛ و اگر )بعد از دو طال.: »2. 1

درآیه فعل )تنکح( به خود زن اسناد داده شده  (230سوره بقره: ) «آن، زن بر او حالل نخواهد بود؛ مگر اینکه همسردیگرى انتخاب بکند...

 است.

که زنان را طالق دادیدوبه پایان عدّه نَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ...؛ و هنگامیوَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَال تَعْضُلُوهُ.: »3. 1

آیه داللت دارد برنهی اولیاءوکسانی که در جایگاه  (232سوره بقره: ) «خودرسیدند، مانع آنهانشویدکه باهمسران )سابق( خویش، ازدواج کنند...

)طباطبائی،  شودباهمسراولش بشوند. و داللتی هم ندارد بر اینکه عقد بدون ولی صحیح نمیها قرارمی گیرندازاینکه مانع ازدواج زن آن

گوید مانع زنان نشوید وثانیا، باز اسناد فعل )ینکحن( به خودزنان پس در این آیه اوالً خطاب به مردان می (2/237محمدحسین، تفسیرالمیزان، 

 است.

حَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی مْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فاَل جُناوَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُ.: »4. 1

روز، انتظار بکشند )و عدّه نگهدارند(؛ و  گذارند، بایدچهارماه و دهمیرندوهمسرانى باقى می أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...؛ و کسانى که از شما مى

وبامرددلخواه  -طور شایسته انجام دهندخواهند، درباره خودشان بهکه به پایان مدّتشان رسیدند، گناهى برشمانیست که هر چه میهنگامی

گذارد و فعل نکاح را به خودزن اجش آزاد میاش در مورد ازدودر آیه فوق نیز زن را پس از اتمام عده (234سوره بقره: ) ...« -خود، ازدواج کنند

)مکارم شیرازی،  شود: والیت پدروجدنیزدراینجا ساقط است.دهد نه به ولی )فیما فعلن فی انفسهن(. از این تعبیر استفاده میاسناد می

 (2/229تفسیرنمونه، 

در این آیه نیز امورات  (240سوره بقره:«)فُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اهللُ عَزیزٌ حَکیم.فَإِنْ خَرَجْنَ فَال جُناحَ عَلَیْکُمْ فی ما فَعَلْنَ فی أَنْ.: »... 5. 1

گیری درامرنکاح هم شده است. چراکه تعبیر )فی ما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ( عام بوده و شامل تصمیمویژه نکاح بر عهده خودزن گذاشتهزن به

 شود.می
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شود و صراحت در این نکته دارند که خودزن متولی امر نکاح فعل نکاح به خودزنان اسناد داده میی آیات مذکور، بنابراین در همه

از تعابیر فوق و « فان خرجن فال جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن»، «فیما فعلن فی انفسهن»، «ینکحن ازواجهن»خود است از قبیل: 

گردد که زن هم مانند اد افعال مرتبط با مردان به خود مردان، این نکته به ذهن متبادر میاسناد افعال مرتبط با زنان به خودزنان، همانند اسن

ن قاعده، مرد در انجام امورات مربوطه اعم از نکاح و غیره استقالل داشته و در قبال آن نیز مسئولیت دارد؛ بنابراین، استثنای نکاح باکره از ای

است. پس او همانند دیگر اموراتش در امر ازدواجش نیز مستقل است و نیاز به اذن ولّی ندارد، تنها با دالیلی؛ افراد )اعم  ]12[تحکمغیرموجه و 

 مستثنی هستند.از زن و مرد( غیر بالغ، مجنون و مولی علیهم از این قانون 

 

 دسته دوم از آیات: اولياي عقد نکاح

گیرنده برای نکاح برخی افراد )نابالغ، سفیه و مولی علیهم( معین گردیده است. عنوان تصمیمدر این دسته از آیات ولی یا صاحب به

 وباکره. چند نمونه ذکرمی گردد: ]13[ثیب وغیرازافراد مذکور همه خودشان بر امور خود ازجمله امر نکاحشان والیت دارند اعم از زن ومرد و

فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ...؛ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما .: »1. 2

را  آنچه اید، باید نصفها تعیین کردهبراى آن مَهرى کهدهید، درحالی کنید( طالق بگیرید )و آمیزش باآنهاتماس کهو اگر زنان را، پیش از آن

 ها، یعنى(آن ولىّ باشند، صغیروسفیه که)درصورتی کنند؛ یا ها گذشتآن کهاینها بدهید، مگر آن به ایدتعیینکرده

در این آیه شریفه دو گروه حق عفو و گذشت از مهریه رادارند یکی  (237سوره بقره: «)اوست، آنراببخشد... دست به ازدواج گره که کسآن

پس  (2/239)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  و مجانین؛ زیراآنهاحق دارند اجازه نکاح بدهند. ]14[ولی صغار خودزنان )اعم از باکره و ثیب( و دیگری

 بنابراین، ولی عقد زنان حره اعم از باکره و ثیب خودشان هستند.

طور شایسته ها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید و مهرشان را بهفَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...؛ آن»....: 2. 2

رح نیست ولکن وقتی به از ازدواج با زنان محصنات و آزاد است مسئله اذن مطدر آیه فوق وقتی سخن  (25سوره نساء: «)به خودشان بدهید.

هاست چراکه فرماید: با اذن اهل و صاحبان آنان با آنان ازدواج کنید. ازدواج با کنیزان مشروط به اذن موالی آنرسد میازدواج با کنیزان می

خودشان متولی امر نکاح خود بنابراین زنان بالغه رشیده  (278 /5)طباطبائی، تفسیرالمیزان،  ها.هاست نه غیر آنزمام امرآنهابدست موالی آن

 هستند ونیازبه اذن کسی ندارند.

 

 . دالیل روایی استقالل باکره2

 .نمایندطور عام، و باکره رشیده رابطورخاص ولی نکاح خود معرفی میعالوه بر آیات فوق، دودسته از روایات نیز زنان به

 . روایات تقدم نظر دختر بر نظر ولی1. 2

تزویج دختر خودکرده ولکن با مخالفت وی روبرو شده است و جهت داوری پیش پیامبر )ص( مراجعه شده و  در مواردی پدر اقدام به

 گردد.آن حضرت حق انتخاب را به دختر داده و او رابین قبول و رد عقد مخیر کرده است؛ که به دو مورداشاره می

ش تزویج کرده و اعالن نارضایتی کرد، پدرم من را به برادرزاده کند: زنی نزد پیامبر )ص( آمده و گفت: . ابن بریده نقل می1. 1. 2

قَد اَجَزتُ ما صَنَعَ اَبی و لکن اَرَدتُ اَن تَعَلَم النساءُ اَن لَیس اِلی »پیامبر )ص( امر ازدواج را به وی واگذار کرد و فرمود: اختیار با توست. فقالت: 

دهم ولکن خواستم زنان بدانند که در امر ازدواج چیزی با پدران نیست درم انجام داد اجازه میاآلباءُ من االَمر شیئٌ؛ زن گفت همانا به آنچه پ

دراین روایت صراحت کامل وجود دارد که پدران هیچ  (.2 /1874، ح 2/424سنن ابی ماجه،) «)بلکه امر ازدواج به دست خود زن است.(

سخن زن توضیح نفرمود که مثال پدران حق دخالت درازدواج باکره دارند وسخن آن دخالتی درامرنکاح زنان ندارند. پیامبر )ص( هم درمقابل 

 زن را تقریر فرمود وتقریرمعصوم هم همانند قول وفعلش حجیت دارد.

دختر باکره ای پیش پیامبر آمد و گفت: پدرش وی را تزویج کرده ولکن او کارهه بوده و راضی نیست. »گوید: . ابن عباس می2. 1. 2

 (.3/ 1875، ح 424همان، ) «.رها النَّبِیُ؛ یعنی پیامبر او را مخیر کرد بین قبول و یا رد ازدواجفَخَیَّ

 وضوح وصراحت این روایت در عدم والیت ولی برباکره بیش از حدیث قبل است چرا که دراین حدیث واژه باکره به صراحت آمده است.

 ی بالغه . روایات عدم اشتراط اذن ولی در ازدواج باکره2. 2

ألباس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابیها؛ دختر باکره اگر به ازدواج با کسی رضایت داشته باشد و ». قال ابوعبداهلل )ع(: 1. 2. 2

یراذن من غ»و « بکر«, »البأس»در روایت فوق واژگان همچون  (7/342طوسی، تهذیب االحکام، ) «بدون اجازه پدرش ازدواج کند اشکالی ندارد.

 بطورصریح عدم نیاز باکره به اذن ولی را به اثبات می رسانند.« ابیها

اذا کانت المرأةُ مالکة امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ». قال الباقر )ع(: 2. 2. 2

االبامر ولیّها؛ اگر زن مالک امورات خود شد )از قبیل اینکه( خرید و فروش انجام ان شاءت بغیر اذن ولیّها و ان لم یکن کذلک فالیجوز تزویجها 

http://www.joce.ir/
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8nvb0qb3md8tj#_ftn12
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8nvb0qb3md8tj#_ftn13
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8nvb0qb3md8tj#_ftn14


 10 -21، ص 1396، تابستان  4پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

دهد، عتق کند، گواهی بدهد و اموالش را به هرکسی بخواهد عطا نماید. به تحقیق برای او جائز است بدون اذن ولی خویش ازدواج بکند اما 

توان این حدیث می (1530/6، ح 340همان، «)واجش بدون اذن ولی جائز نیست.چنین نبود )اموراتش را خودش نتواند انجام دهد( ازداگر این

کند که به آن اندازه از رشد اجتماعی برخوردار شود که بتواند امورات خویش گفت که در تعریف رشیده واردشده ورشیده را کسی معرفی می

امرازدواج خود نیزمستقل بوده ونیازی به اذن ولی ندارد واگرازچنین چنین فردی دراز قبیل: خریدوفروش، گواهی دادن و...را انجام دهد. این

رشدی برخوردارنیست درازدواج هم نمی تواند مستقل عمل کند وازدواجش باید با اذن ودخالت ولی باشد. پس معیار در استقالل دختر 

 برخورداری از رشد اجتماعی است و میان ازدواج و امورات دیگر تفاوتی نیست.

المرأة التی قد ملکت نفسها غیر السفیهة وال المولی علیها تزویجها بغیر ولی جائز؛ زنی که مالک نفس خویش ». قال الباقر )ع(: 3. 2. 2

و  1525/1، ح 339تهذیب، ) «باشد )امورات خود را خود انجام دهد( سفیه و مولی علیه نباشد، به تحقیق ازدواجش بدون اذن ولی جائز است.

اطالق حدیث فوق شامل ثیب و بکر است. لکن چون عدم اشتراط اذن ولی در ثیب اتفاقی است،  (.4397، ح 397، 3فقیه، من الیحضره ال

باشد. چرا که ثیب جای گفتگو ندارد. در این روایت و نظایر آن، سه طایفه با اذن ولی ازدواج باکره می« المرأة اللتی...»اصوالباید منظور از 

. 3. مجانین و سفیهان.2توانند انجام دهند یعنی غیر بالغه و غیر رشیده.مالک امر خویش نیستند و کارهای خود را نمی. کسانی که 1کنند.می

 مولی علیها. غیراز این موارد ثالثه )ازجمله باکره رشیده( نیازبه اذن ازکسی ندارند.

( در این روایت هم 1535/11، ح 341، ح 7)تهذیب االحکام، « .تُستأمر البکر و غیرها و التنکح االّ بأمرها». قال الصادق )ع(: 4. 2. 2

 بطور عام یعنی اعم از بکر و ثیب در رابطه با ازدواجش نظر خواهی می گردد و تا اعالم نظر و موافقت نکرده باشد نکاح منعقد نمی گردد.

ذَنَ، قالوا یا رسول اهلل و کیف اذنها؟ قالَ ان التنکح االیم حتی تستأمر و ال تنکح البکر حتی تُستَأ». قال النبی )ص(: 5. 2. 2

در این حدیث نیز مادامیکه باکره اعالن رضایت نکند و اجازه ندهد عقد منعقد نخواهد  (5033، ح 42، باب 3/350صحیح بخاری، ) «تَسکُتَ

 شد.

البِکرُ حَتَّی تُستَأذَنَ وَ اِذنُها اَلصُّمُوتُ؛ زن ثیب، امر نکاحش به وی التُنکَحُ الثَّیِّبُ حَتَّی تُستَأمَرَ و ال تُنکَحُ ». قال رسول اهلل )ص(: 6. 2. 2

، ح 2/356سنن الترمذی، «)واگذار می گردد و باکره هم نکاحش منعقد نمی گردد مگر با اذن او وسکوتش عالمت اذن ورضایت اوست.

ه ازاین احادیث ثالثه فوق ونظائرآنها عدم نیازبه اذن ولی ثابت نحوه ی استدالل به این حدیث نیزهمانند دو حدیث قبل می باشد. البت (1109

دیگر نمی شود، بلکه این نوع ازروایات درصدد بیان حق باکره هستند یعنی باکره والیت دارد اما اینکه ولی والیت ندارد با انضمام به احادیث 

 وآیات و...به دست می آید.

انین و مولی علیها؛ عموم زنان و دختران در امر ازدواجشان نیاز به اخذ اذن ولی ندارند در پایان بحث روایی باید گفت: غیر صغار، مج

گفته و همچنین که باکره بالغه ی رشیده هم مشمول این حکم است؛ بنابراین روایات دسته اول )اشتراط اذن ولی( معارض با آیات قرآن پیش

ها را به دست آورد ها را ندارد و لذا باید دقت کرد و محمل اصلی آنتوان مقابله با آنطور طبیعی معارض با روایات دسته دوم و سوم است و به

خورند و احادیث اشتراط تا تعارض برداشته شود. لذا عمومیت یا اطالق آن دسته از روایات توسط روایات گروه دوم و سوم تخصیص یا تقیید می

شوند به استحباب اخذ اذن پدر و کراهت استبداد رأی باکره در امر ها و یا حمل میشوند به صغار و مجانین و مولی علیاذن ولی حمل می

شود گفت: مستحب است در امر ازدواج با ولی خود مشورت نماید و رضایت او را هم جلب کند و اقدام استقاللی باکره مکروه ازدواج، لذا می

ستقالً اقدام به ازدواج کرد کارش مشروع و قانونی است. چراکه اقدام به ازدواج است ولیکن اگر اخذ نظر پدر به هر دلیلی میسر نشد و دختر م

 داند.حق اولیه هر انسانی است و خداوند متعال هر انسانی را در اقدام به اموراتش آزاد می

 

 . اصالة العدم3
وایات متعدد، به اصالت عدم والیت استدالل اند عالوه بر آیات قرآن و رفقهایی که به عدم اشتراط اذن ولی در نکاح باکره فتوا داده

شده و کسی بر دیگری حق برتری و والیت ندارد، مگر اینکه دلیلی طور آزاد و مستقل آفریدهیعنی هر انسانی به (2/58)شرح لمعه، اندکرده

 کره را تحت والیت ولی درآورد وجود ندارد.والیت کسی بر کسی را به اثبات برساند )الّا ما خرج بالدلیل( و دلیلی قوی و قابل استنادی که با

 

 .استدالل شهيد ثانی بر استقالل باکره وعدم والیت ولی1

ی قول مختار )عدم اشتراط اذن ولی در نکاح بالغه ی رشیده( به دو نمونه از استدالل فقهای اسالمی نیز اشاره جهت تقویت ادله

 گردد:می

 آورد:)عدم والیت پدر و جد پدری بر ازدواج باکره( دالیلی را به شرح زیرمیشهید ثانی در تبیین سخنان صاحب شرایع 

http://www.joce.ir/


 10 -21، ص 1396، تابستان  4پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

فان طلقها فال تحمل »شود، بدون اینکه بین باکره و ثیب تفاوتی بگذارند همانند: ها نکاح به زنان نسبت داده می. آیاتی که در آن1. 1

آیات فوق عام « فال جناح علیهن فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف»و « نوال تعضلوهن ان ینکحن ازواجه»، «له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره

 شوند یعنی آیات شامل ثیب و باکره هستند.بوده و شامل غیر مدخول بها نیز می

ا االیم احق بنفسها من ولیّها و البکر تستأذن فی نفسها و اذنه». روایاتی ازجمله روایت ابن عباس از رسول خدا )ص( که فرمود: 2. 1

شود و اذن او سکوت شان سزاوارترند و در ازدواج بکر از او اذن گرفته میصماتها؛ افراد مجرد و بی همسر بر والیت داشتن بر خویشتن از ولی

«. و ثیباًاالیامی الذین ال ازواج لهم من الرجال و النساء و امرئة ایم بکرّا کانت ا»کسی که زوج ندارد جوهری گوید: « االیم»و مراد از « اوست.

اش تزویج کرده ولی من ای پیش پیامبر)ص( آمد و گفت: پدرم من را به برادرزادهگوید: خانم جوان باکرهابن عباس در حدیث دیگری می

 فاذهبی»دهی؟ گفت: من رغبتی به این کار ندارم حضرت فرمود: پسندم رسول خدا )ص( به وی فرمود: به آنچه پدرت انجام داده اجازه نمینمی

پسندم و لکن خواستم زنان آنگاه دختر گفت: من آنچه را که پدرم انجام داده می« خواهی ازدواج کنفانکحی من شئت؛ برو با هر کسی که می

توانند در امر ازدواجشان تصمیم بگیرند. شهید ثانی بدانند که در امر ازدواجشان برای پدرشان چیزی )والیتی( نیست. بلکه خودشان می

شناسد و سپس چند ترین حدیث ازلحاظ داللت در این زمینه است و استقالل دختر را در امر ازدواج به رسمیت مید: این روایت واضحافزایمی

 آورد.میروایت دیگر نیز 

مرتضی بر این قول )عدم والیت پدر( ادعای اجماع کرده و اجماع منقول به خبر واحد هم چنانکه در علم اصول : سید ]15[. اجماع3. 1

 شده حجت است.ثابت

. اصالة العدم: اصل عدم اشتراط اذن ولی در صحت عقد هست و این مؤید است به اینکه همانا بلوغ و رشد، مناط و معیار تصرف 4. 1

اختصاص آن به بعضی تصرفات همانند صحت تصرف در امور مالی و عدم قبول تصرف در برخی دیگر )مثل ازدواج( تحکم  در امور است و

 شود، در امر ازدواج نیز چنین است.میطوری که با بلوغ و رشد موانع تصرف مالی برداشته است؛ بنابراین، همان

احب شرایع االسالم، جمیع متأخرین و قبل از آنان جماعتی از قدماء ازجمله شیخ افزاید: این نظر را عالوه بر صشهید ثانی در پایان می

)شهید ثانی، مسالک االفهام  اند.در تبیان و سید مرتضی و ابن جنید و مفید در کتاب احکام النساء و همچنین سلّار و ابن ادریس اختیار کرده

 فی شرح شرایع االسالم، کتاب نکاح(.

 

 ل تسنن برعدم والیت ولی واستقالل باکره. استدالل فقهاي اه2
اند دالیل نقلی و عقلی برای ی صحیح مسلم آن دسته از فقهای اهل تسنن که فتوا به عدم اشتراط اذن ولی در نکاح باکره دادهبه گفته

 اند.خود اقامه کرده

فال تعضلو هّن ان ینکحن ازواجهن اذا »، «غیرهفأن طلقها فال تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً». دلیل منقولشان از قرآن آیات: 1. 2

ی استداللشان این است، که می باشد و نحوه« فاذا بلغن اجلهنّ فال جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف»و « تراضوا بینهم بالمعروف

ه فاعل حقیقی باشد بنابراین انعقاد نکاح به خداوند در آیه اول و دوم فعل نکاح را به زن اسناد داده است و اصل در اسناد این است که ب

تواند در امورات خود هر جور که به مصلحت بداند اقدام باشد و در آیه سوم صراحت وجود دارد که زن میزن و بدون نیاز به اذن ولی میدست

 ی امورات زن اقدام به نکاح است.کند )فیما فعلن فی انفسهن( و ازجمله

االیّم احق بنفسها من ولیّها و البکر تستأذن فی »از سنّت: حدیث ابن عباس از پیامبر )ص( است که فرمود: . دلیل منقولشان 2. 2

طور اشتراکی گونه است که پیامبر )ص( مباشرت به ازدواج رابین زن و ولی او بهنحوه ی استدالل به روایت فوق این« نفسها و صماتها اقرارها.

ر ولی قرار داده و اولویت داده است )احق بنفسها( پس انعقاد عقد از زن اصح می باشد. در روایت فوق و نظائر آن قرار داده و لکن زن را مقدم ب

با صراحت، صحت عقد موقوف به رضایت زن باکره شده است و بدون رضایت او منعقد نخواهد شد و معهود و معقول نیست که چیزی موقوف 

 ت و استفاده از این حقش به فساد و نادرستی آن حکم شود.به رضایت کسی باشد ولکن بعد از مباشر

. دلیل عقلی؛ اینکه در صورت مباشرت زن به عقد نکاح، در حق مسلم خود تصرف کرده است و او این اهلیت را هم دارد، چراکه 3. 2

تواند نسبت به نکاحش نیز تصرف می طوری که حق تصرف در امور مالی و غیره را دارد وباتفاق نظر علماءفرد بالغ و عاقلی است همان

 (3777 /6نماید.)صحیح مسلم، 

 

 . قراین مؤید قول مختار3 

 . اجرای عقد را یا باید دختر و پسر رأساً 1. 3

 گیرد، نه از جانب خودش.انجام دهند و یا وکیل بگیرند و اگر ولی هم وکیل بگیرد از جانب دختر می

 گیری غیرموجه نماید، والیتش ساقط است.گر ولی در ازدواج باکره سختاتفاق آرای فقهای عظام، ا. به2. 3
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 اتفاق فقهای عظام، عقد باطل است.. اگر ولی بدون رضایت دختر، او را به کسی تزویج کند و او رضایت ندهد به3. 3

 شود.والیتش ساقط می اتفاق فقها. اگر ولی غائب باشد و یا به هر علت دیگر، امکان کسب اجازه از او نباشد، به4. 3

شود و افراد مختلف، از اطرافیان، عدول مؤمنان و حاکم به ترتیب جهت . در صغار در صورت نبود پدر مسئله قیم مطرح می5. 3

ادر اتفاق فقها، دیگرکسی حتی مماند. ولکن در باکره در صورت فقدان پدروجدپدری، بهشوند و باالخره صغیر بدون قیم نمیقیومیت مطرح می

 و برادرش نیز والیت ندارند.

گردند دهد وباسختگیری موجب تأخیردرازدواج میجو می. اشتراط ازدواج باکره به اذن ولی گاهی بهانه به دست اولیای بهانه6. 3

 (4381، ح 3/393)من ال یحضره الفقیه،  کنند.های اسالمی تعجیل درامرازدواج را مطالبه میکه آموزهدرحالی

رحم اهلل »ها فراهم نشود: های اسالمی تأکیددارند که والدین باید سعی کنند فرزندان بارّ تربیت شوند و موجبات عقوق آنوزه. آم7. 3

در صورت اشتراط نکاح باکره رشیده باذن ولی ممکن است با سختگیری  (199حر عاملی، وسائل الشیعه، ) «والدین اعانا ولدهما علی برهما

 موجب طغیان باکره و عاق آن بشود. ولی مواجه گرددواین

پسر دارند( غیرشرعی دختر و دوست. اگر اذن ولی شرط باشد، موارد زیادی از ارتباط دختران و پسران )که مع األسف اکثراً دوست8. 3

قبح گناه در جامعه خواهد و غیرقانونی بوده ودرآن صورت اوالً تا آخر عمر احساس گناه کرده و به عذاب وجدان مبتال خواهند شد. ثانیاً، 

ها پیش خواهد آبرویی برای طرفین و خانوادهجنین، بیی همچون حاملگی و...مسائل ناگواری مثل سقطاتفاق مسئلهشکست. وثالثا، درصورت

اب وجدان نشده و گردد، لذا مبتالبه احساس گناه و عذاتفاق عدم اشتراط اذن ولی با اجرای عقد نکاح، محرمیت حاصل میآمد؛ اما درصورت

 اتفاق حمل و... از حمایت احکام و حقوق شرعی برخوردار شده و مسئله قبح زدائی از گناه نیز اتفاق نخواهد افتاد.درصورت

 گردد که والیت ولی جنبه مشورتی دارد و والیت رشیده، رکن اصیل در عقد نکاح است.از موارد فوق روشن می

 

 . پاسخ به چند شبهه4
تجربه است، در جواب باید اذعان کرد درست بیدختران  ]16[یخدعهشود فلسفه اذن ولی در ازدواج باکره، جلوگیری از می. گفته 1. 4

پای مردان تحصیالت عالی داشته و مشارکت در مدیریت ولیکن در عصر حاضر زنان نیز پا بهتر و زودباورند، که زنان نسبت به مردان عاطفی

جامعه دارند و از اوضاع حاکم بر دنیا، گاهی اطالعاتشان بیش از آقایان است، چراکه آقایان درگیر اشتغال، امرارمعاش و... هستند و 

هابر سر آقایان کنند و در حال حاضر اکثراًخانمبیش از آقایان در عالم مجازی و...سیر می ها را نداشته ویاکمتردارند، ولذاگونه دغدغههااینخانم

ترسند پا پیش گذاشته کنند و میاند، لذاخیلی از جوانان به دختران اعتماد نمیخورده در ازدواجگذارند، کم نیستند آقایانی که فریبکاله می

 و ازدواج کنند!

جهت باید آید، لذا ازاینها، مسائل غیراخالقی و... پیش مین پدر در ازدواج باکره شرط نباشد، سوءاستفادهشود اگر اذ. گفته می2. 4

طور که هست استخراج و در اختیار جامعه اذن پدر را شرط دانست. در پاسخ باید گفت: در قدم اول وظیفه این است که احکام اسالم همان

های گوناگون به جامعه ها و آموزشی استفاده از قوانین الهی با روشاین است که نحوه حله دوم، وظیفهایمانی و اسالمی قرار بگیرد و در مر

کنندگان از قوانین، تعلیم داده شود تا سوءاستفاده از قوانین الهی نشود و در مرحله سوم، باید ابزارهای گوناگون جهت مقابله با سوء استفاده

حال نهایتاً باز افرادی سوءاستفاده خواهند کرد. ین طریق جلو سوءاستفاده تا حدود زیادی گرفته شود. بااینکارگیری شود تا بدتدوین و به

کنند کنند و یا سوءاستفاده میطوری که کم نیستند کسانی که به احکام مسلم اسالم از قبیل، نماز، روزه، خمس و... یا اصالً عمل نمیهمان

روند، بنابراین ما موظف به تبیین درست احکام اسالم هستیم و از آیات قرآن و دادن خمس، زکات، طفره می مثالً با پیش کشیدن مالیات از

آید؛ بنابراین، وظیفه عالمان دین بیان حقایق و تبیین غالب روایات و از آرای اکثر فقها عظام عدم اشتراط ازدواج باکره به اذن ولی به دست می

ی طوری که شیوههست تا ملکف بادید باز و مستدل راه خود را انتخاب کند و به فکر سوءاستفاده نباشد، همان های مثبت و منفی مسئلهجنبه

یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ »فرماید: طور مثال در رابطه با شراب و قمار میقرآن تبیین همه جوانب مسئله و آگاهی بخشی است به

ها گناهی بزرگ و سودهایی پرسند، بگو: در آنیرٌوَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...؛ از تو درباره شراب و قمارمیوَالْمَیْسِرِقُلْفِیهِمَاإِثْمٌکَبِ

سوره االنسان: «)اکِرًا وَإِمَّا کَفُورًاإِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَ»و فرمود:  (219سوره بقره: «)تر است.ها از سودشان بزرگبرای مردم است، ولی زیان آن

3) 

شود اگر ازدواج باکره مشروط به اذن ولی نباشد، احتمال شکست و طالق زیاد است. در پاسخ باید گفت: طالق درمیان . گفته می3. 4

و عرف همه و یا اکثریت با اذن والدین  طورمعمول و با در نظر گرفتن شرعجوانان علل متعدد دارد و باید جداگانه بررسی گردد. آیا اآلن که به

 کنند مگر متأسفانه هرروز طالق رو به افزایش نیست؟ازدواج می
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تر نسبت به ادله اشتراط دارد و ادله بسیار متعدد و قوی اوالً؛ ازدواج باکره به اذن ولی را انتخاب کنيم، قول عدم اشتراط اگر .5

وانیم جلو شبهات متعددی را بگیریم که در صورت قائل شدن به اشتراط مواجه هستیم که به برخی تمختار اکثر فقهای عظام است، وثانیا؛ می

 گردد:اشاره می

 شده و حق انتخاب مسکن، ازدواج و... به او عطاشده. چرا باکره از این حق محروم باشد؟.انسان آزاد آفریده1. 5. 5

ها خواهد ی رشیده چه تفاوتی با آنولی علیها مشروط به اذن ولی باشد پس باکره. اگر ازدواج باکره همانند صغار، مجانین و م2. 5. 5

 داشت؟

کره با دیگر زنان مساوی است. چرا در حق انتخاب همانند آنان آزادی عمل نداشته باشد؟! اگر باکره مرتد شود با .همه تکالیف3. 5. 5 

 شود؟محدودیت ایجاد در مجازات با ثیب متفاوت است؟ اگرنه؛ پس چرا در حقوق اش 

. اثبات والیت نکاح برای باکره و استقالل وی، اتهام عدم آزادی زن در اسالم و افترای ظلم به زن در اسالم و همچنین تفاوت 4. 5. 5

 کند.مرد و زن ازنظر حقوق انسانی را دفع می
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 گيرينتيجه
 توان گزارش کرد:خالصه و نتیجه تحقیق حاضر را در چند بند می

ها هیچ مطلبی دال بر اشتراط اذن ولی در ازدواج باکره رشیده تنها در آنبررسی گردید، نه ،. تعدادی از آیات مرتبط با موضوع1. 6

شده است و کنند. چراکه فعل نکاح همانند دیگر افعال به خودزن اسناد دادهنبود، بلکه آیاتی به استقالل زن اعم از باکره و ثیب داللت می

 کند که دال بر استقالل زن ازدواج است.حره ی بالغه ی عاقله را جزو اولیای عقد معرفی میهمچنین 

. روایات مرتبط بررسی گردید، اوالً، تعداد روایات )دسته دوم و سوم( دال بر عدم اشتراط زیاد بوده و دوما، از صراحت الزم برخورد 2. 6

اند، تعدادشان در مقایسه کمتر و ازنظر داللت قابلیت حمل بر استحباب اذن طرح کردههستند، در مقابل روایاتی که اشتراط اذن ولی را م

شتراط و ویاکراهت استبداد رأی باکره، یا مجانین، صغار و مولی علیها رادارند. لذا در مقام تعارض روایات اشتراط توان مقابله با روایات عدم ا

 آیات مرتبط را ندارند.

گیری از آیات قرآن و روایات، رأی به عدم اشتراط ازدواج ی عظام صورت گرفت، اکثر فقهای عظام با بهره. سیری در آرای فقها3. 6

فتوای  باشد، ولیکن هیچباکره به اذن ولی را انتخاب کرده اندو تعدادی از فقهای عظام نیز رأیشان مشروط بودن نکاح باکره به اذن ولی می

شود. اند و احتیاط واجب فتوا هم محسوب نمیصورت احتیاط مستحب و حداکثر احتیاط واجب گفتهان بهاند، بلکه از باب استحسصریح نداده

ولیکن درمیان فقهای قائلین به عدم اشتراط فتوای صریح کم نیست. الزم به تذکاراست که قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز به تبعیت 

 ده و چیز اضافه بر آن ندارد.ازنظرتحریرالوسیله همان احتیاط را اتخاذ کر

درنهایت با توجه به آیات قرآنی و قوت و کثرت و صراحت داللت روایات عدم اشتراط و با توجه به کثرت و صراحت آرای فقهای عظام 

اشتراط  عدم»در عدم اشتراط، و همچنین اصالت عدم والیت کسی بر دیگری و اصالت آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش؛ نظریه مختار 

کنند. در پایان دوباره تأکید است که عالوه بر دالیل فوق اال شاره، قراینی نیز این نظریه راتایید و تقویت می« اذن ولی در ازدواج دائم و متعه

ویژه پدر ازدواج بهکند که بدون مشورت و نظارت خانواده، تنها دختر باکره، بلکه غیر باکره و حتی پسران را نیز توصیه میشود این نظر نهمی

مند؛ و در صورت بروز مشکل بعد از ازدواج نیز از حمایت آنان نکنند. چراکه در صورت کسب رضایت آنان، ازنظر مشورتی و حمایتی آنان بهره

وع و استفاده ای در شرایطی قرار بگیرد و کسب رضایت ولی به هر دلیلی میسر نباشد؛ ازدواجش مشربرخوردار خواهند شد، ولیکن اگر باکره

 باشد.از حق شرعی و قانونی خود می
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 .ق 1419 االسالمیه، المعارف مؤسسه: نشر نکاح، اولیای مبحث نکاح، کتاب االسالم، شرایع شرح فی االفهام مسالک ثانی، شهید [21]

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه: ناشر الفقیه، الیحضره من ،(صدوق شیخ) محمد قمی، [22]

 . 1369 صدرا، انتشارات: ناشر اسالم، در زن حقوق نظام مرتضی، مطهری، [23]
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