
 

 چکیده

هضای عقضدی نینض       عقد نکاح از جمله عقودی است که در آن تنها دخالت و حضوور رض       

های دنن  و حت  ع   و عنینات الزم اسضت کضه        زوجین کاف  و بسنده نیستی و ب  بنیاد آموزه

 .های دنگ ی نیز در انن عملیه دخیل باشددست

اگ چه ب خ  از فقها از جمله فقهضای حنیض  نکضاح را بضدون حضوور و موافقضج ولض  جانضز                         

ها حوور و موافقضج اولیضا شض و جضواز نکضاح نیضسته امضا هضستند علمضا و                        دانند و از نظ  آنم 

داننضد و میتقدنضد زن بضه        اندنشمندان  که نکاح را بدون حوور و موافقج ول  اصالً صحیح نمض   

هیچ عنوان حق ندارد و نباند اقدام به چنین کاری کند کضه نکضاح خضود را بضا کضس  کضه خضود                             

 .خواهد ببندد و عقد را جاری سازدی اگ چه با او کیو هم باشدم 

های از خود دالنل  دارند که نا در آنات ق آن  رنضشه دارد و         ه  کدام از پی وان انن دندگاه

 رضایت ولی در عقد نکاح و جایگاه آن 

 در فقه و قانون

 پوهندوی عبدالمجید صمیم: نویسنده



 

تض  و از رجحضان بض         ها قضوی  نا در احادنث نبوی و نا عقله اما انن که کدام نک  از انن دندگاه  

 .سازدباشدی بحث  است که دالنل آن را ثابت م خوردار است و کدام نک م جوح م 

دندگاه  که بتواند هضم        ب ای جامیج ام وزنن ما بسیار مهم است تا انن دندگاه روشن شودی

های والدنن را مهار کند و هضم جلضو ح کضات  ضی  دقیضق و ع والنضج جوانضان را در                     خودس ی

 .گ  شان بگی دانتخاب ش نک زنده

 .رشیده ولی، زوجین، صغیره، عاقلة  نکاح،: های کلیدیکلمه

 مقدمه

ها در هنگام عقد نکاح ف زندان شانی از جملج مباحضث فقهض      بحث موافقج اولیا و حوور آن

فقهای مذاهب اربیضه    .  های فقه دارد است که رنشه در گست ة روالن  بحث نکاح و رالق کتاب

 : کنندبا دو رونک د در انن زمینه تیامل م 

ها حوور و موافقضج اولیضا شض و صضحت            ک د فقهای مذهب حنی  که از نظ  آننک ی روی

ها منیقد میشوده ول  اولیضا حضق اعضت اا را در             نکاح نیستی و نکاح بدون موافقه و حوور آن 

توانند انضن امض  را دلیضل قض ار         ها م صورت  دارند که ف زندان شان به  ی  کیو ازدواج کنندیآن

 .دهند و ب  بنیاد آن ب  ازدواج ف زندان خونش اعت اا نمانند

دنگ یی رونک د فقهای جمهور مذاهب ثالثه اعم از مالک ی شافی  و حنبلض  اسضت کضه از           

ها حوور اولیا و موافقج شان در عقد نکاح ف زندان شانی امِ  حتمض  و الزمض  اسضتی و            نظ  آن

 .باشدها اصالً صحیح نم نکاح بدون حوور آن

گ  اجتماع  انسان مسلمان  که تابع نک  از انضن دو دنضدگاه اسضتی ترثیض              انن ام  در زنده

ها از ح نت کامل در تییین س نوشضت خضود       ب  بنیاد نظ  اولی انسان ،مهم و به سزان  دارده زن ا

شودی و به والدنن شان    ها گ فته م ب  خورداراندی و ب  بنیاد نظ  دومی انن ح نت و آزادی از آن

کضه کضدام نکض  از انضن         انضن .  ها در انن مورد تصمیم بگی نضد       گ دد تا آنتیونض صالحیت م 

دهدی موضضوع    دالنل راجح است و کدام نک  م جوحی و دالنل کدام نظ نه را قوی جلوه م  

 .است که در انن مقال به آن پ داخته شده است

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  81 1393ی ت2ش    



 

 معنای والیت در نکاح

کننضدی و   اهل لغت و میاجم والنت را به مینای نص ت و ناری رسانیدن ت جمه و تیسی  مض      

گوند والنت بضا خضود    ابن اثی  م .  ها وال  به مینای مالک اشیا و متص   در آن استاز نظ  آن

نوع  تدبی  و قدرت و فیل را دارد و اگ  انن امور در وال  جمع نشود اسم وال  بض  او صضحیح         

گذارد زن در امض    ها ول  زن کس  است که متول  عقد نکاح زن است و نم در نظ  انن.  نیست

 (.514451: 4)نکاح خود دست به استبداد و خود رأی بدون حوور ول  بزند 

فقهای احنا  در تی نف لغوی ول  گیته اند که والنت عبارت از تنییذ امض  بض   ضی  اسضت               

ول  انسان  است عاقلی بضال  و    :  و در تی نف اصطالح  ول  گیته اند(. 44514: 2ه  54411: 51)

فقهای سان  مذاهب فقه  در منابی  که در دست سم بود و در   (.  44514:  2ه   54411:  51)وارث 

انضد و مضستقیماً سض ا          ها جست و جو ک دم تی نف مشخص  از والنت و ولض  اراهضه نکض ده     آن

 .اند مسانل م بوو به والنت رفته

از نظ  بسیاری از فقهای احنضا  حضوور ولض  و ابض از موافقضت او در م لضن عقضد نکضاح                     

بض   .  شان الزم نیسته ب  انن اساسی ول  نه ش و صحت نکاح است و نه ش و لضزوم آن   ف زندان

توانضد بضدون حضوور ولض         مبنای نظ  انن گ وه  از فقهای دخت  بالغه خواه بک  باشد نا بیوهی م   

خود را به نکاح بدهدی خواه با کیو باشد نا نباشدی و خواه مه ش واف  باشد نضا قاصض ه لیکضن در       

صورت عدم کیو اولیانش فقط حق اعت اا دارندی و در صورت  که خود را به کیضو بضه نکضاح        

 (.24154: 51ه  414: 54ه  54411: 51)رود ها از بین م داد انن حق آن

با انن حال قدوری از صاحبین نقل نموده است که نکاح دخت  بالغه نافذ نیسته مگ  بضه انن     

باشده اما ال وه ه النی ه که نک  از ش وحات میتمضد کتضاب میض و  مختضص              (  414: 54)ول  

القدوری استی در رابطه به نظ  ناران بیان داشته که ابونوسف نیز بنا ب  ظاه  ال وانه با ابوحنییضه      

شضوده امضا    گیت که نکاح چنین زن  بدون ول  منیقضد نمض    در نظ ش هم اه استی و او ابتدا م 

بیدًا از انن سخن خود رجوع ک ده و گیته که اگ  کیو باشد جانز است ورنضه جضانز نیضستی و             

بید از انن سخن خود هم رجوع ک ده و گیته که نکاح دخت  بالغه نافذ است خواه با کیو باشضد      

 سال سوم  81 رضانت ول  در عقد نکاح و جانگاه آن در فقه و قانون



 

 . نا بدون کیو

از امام محمد در زمینه چنین نقل شده است که موضوع عقد نکاح زن بضدون حضوور ولض ی       

در ه  حال خواه با کیو باشد نا بدون کیوی موقو  ب  اجازة ول  و حاکم استه ب  انضن اسضاس       

ب ای شوه  جانز نیست با همس  خود قبل از اجازه مقاربت داشته باشدی و اگ  مقاربت ک د انضن     

شودی و اگض  نکض  از       مقاربت ح ام استی و رالق م د و ظهار و رالقش ب  چنین زن  واقع نم 

 (.24154: 51)ب د ها بمی د از دنگ  خود ارث نم آن

چنین روانت  هم از امام محمد در دست س است که وی نیز به نظ  استادان خود ه نک امضام  

ابوحنییه و ابونوسف رجوع نموده و به انن ت تیب اجماع فقهضای احنضا  در انضن خضصو  بضه            

 (.24154: 51ه  2412: 1)وجود آمده است 

 -منظور زمان خود مؤلف اسضت   -با انن حال صاحب م مع األنه  گیته بسیاری از مشانخ ما 

انضدی و     قول عدم جواز نکاح را در صورت  که بدون اجازة ول  و در  ی  کیو باشد تض جیح داده  

قاض  خان نیز ب  آن فتوا داده گیته است کضه انضن سضخن در زمضان مضا احضوو و مختضار بض ای                         

تواننضد در محضو  محضاکم دعضوی کننضد و قضوات هضم در                   فتواسته زن ای بسیاری از اولیا نم    

 (.54415: 51)نمانند های شان عدالت نم قواوت

ت  استی و نکضاح   به انن ت تیب از نظ  فقهای احنا  نقش ول  در عملیج عقد نکاح کم نگ

زن بالغه بدون انن ول  نافذ و جاری استه اما مستحب است کضه موافقضج اولیضای امضور در انضن             

ها ب  چنین زن  والنت ندب و استحباب استی و والنضت    خصو  گ فته شوده چون والنت آن

و اگ  زنض  بضدون انن      (  24154:  51ه  54411: 51)شود اجبار ب  عاقل بال  و عاقله بالغه ثابت نم 

ول  با کیوی خود ازدواج نمودی و ول  بید از ارالع حاض  نشد انضن عقضد را بیضذن د و اجضازه              

دهدی و زن م بور شد موضوع را در محو  قوا به ع ا ب ساندی در چنین حالت  قاض  باند ب   

بنیاد نظ نات امام ابوحنییه و ابونوسف اجازه نکاح را بدهدی و بنضا بضه قضول امضام محمضد قبضل از              

رجوع به قول امام ابوحنییه و ابونوسف عقد باند م دداً بسته شوده چون چنیضن نکضاح  بنضا بض             

روانت قبل از رجوع امام محمدی موقو  ب  اجازة ول  اسضتی و ه گضاه او از قبضول آن امتنضاع                 

1393ی ت2ش 02 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

ورزد گونا عقد را رد نموده و ب  انن اساس عقد نکاح از اساس خود بارل و موجب عقد م دد   

 (.24151: 51)است 

ه گضاه عاقلضج    »:  خضود گیتضه اسضت       15قانون مدن  افغانستان به تبییت از فقه حنی  در مادة     

انن مضاده بضا     (.  15م:  54)«  رشیده بدون موافقج ول  ازدواج نماندی عقد نکاح نافذ و الزم میباشد  

دهد که قانون مدن  در پ تو فقه حنی  انن نظ  را ابض از         فقه حنی  تطابق کامل داردی و نشان م 

جوننضد کضه    ن  از دالنل اسضتناد مض    داشته استه به ه  حالی احنا  در انن نظ  خود به م موعه

 .هم شامل دالنل نقل  است و هم عقل 

 دالیل نقلی -اول

4البقض ة )«فَإِن رَلَّقَهَا فاَلَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَیْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجاً  َیْ َهُ  »:  انن ف موده خدای تیال -5

اگ  او را رالق دادی بید از رالق آن زن ب انش حضالل نیضستی مگض  انضن کضه                 »: ت جمه(. 245

 «.همس ی دنگ  ب گزنند

بضه خضود زن     «  تنکضح »محل شاهد انن که خدای تیال  ام  نکاح را با استیاده از فیل ترنیث   

 (.24151: 51)نسبت داده نه به اولیانشی پن زن عهده دار نکاح خود است 

َوإِنَا َرلَّقْتُُم النِّضسَا  فََبلَْغضَن أََجلَُهضنَّ َفضاَل تَْیضُولُوهُنَّ َأن نَنکِْحضنَ               »:  انن ف مودة خدای تیال -2

و ه گاه زنان را رضالق دادنضد و          »:  ت جمه(.  4242البق ة)«أَزْوَاجَهُنَّ إِنَا تَ َاضَوْاْ بَیْنَهُم بِالْمَیْ ُو ِ 

ها را مانع نشوند تا همس ان خود را به نکاح بگی ند اگ  در بین خونضش     ها بس  رسید آنعدة آن

 «.بنا ب  می و  راض  به نکاح شدند

محل شاهد در انن آنج ک نمه اننست که خدای تیال  ام  نکاح را به سوی زنان نضسبت داده    

شضودی و دنگض  انضن کضه         است و انن ام  داللت ب  آن دارد که نکاح به عبارت زنان منیقضد مض         

خدای تیال  بیان داشته است که اولیا حق ندارند زنان رای ولو مطلقه هم باشند از انن که دوبضاره    

 (.24151: 51)خود را به شوه ان شان به نکاح بدهند باز دارند 

)«األَنِّمُ أَحَقّ ُبِنَیْسِهَامِنْ وَلِیِّهَا وَالْبِکْ ُتُضسْتَرْنَنُ فِضى نَیْسِهَاوَإِنْنُهَاصُضمَاتُهَا     «:  حدنث ابن عباس-4

بیوه ب  خونشتن از ول  خونش اول  ت  استه اما  »:  ت جمه(.  44452:  1ه  24512:  1ه  44545:  25

 رضانت ول  در عقد نکاح و جانگاه آن در فقه و قانون سال سوم  08



 

 «.اش سکوت وی است بک  در بارة خونشتن اجازه خواسته شود که اجازه

محل شاهد در انن حدنثی صاحب اختیار بودن بیوه و اجازه خواستن از بک  استی امضوری        

 .که داللت ب  آن دارد که زن خود متول  ام  خونش است

عثمان بن مظیون وفضات نمضود و دخضت ی از خضود از            »:  حدنث عبداهلل بن عم که گیت  -4

بضن مظیضون      مهه در مورد آن دخت  به ب ادر خضود قضدا    :  گیت.  خوله بنت حکیم ب جای گذاشت

گونضد او را از قدامضه        عبضداهلل مض    .  آن دو مامضا هضانم بودنضد        :  گونضد عبضداهلل مض    .  وصیت کض د  

خواستگاری ک دم و او آن دخت  را به ازدواج من درآورده امضا مغضی ه نضزد مضادرش رفضت و بضا              

وعدة مال و پول او را در مورد انن دخت  ف نیت و دخت  هم تسلیم هوای مضادر شضد و آن دو از         

قدامضه  .  واگضذار گ دنضد   (   )هضا بضه رسضول اهلل        ازدواج با من ابا آوردندی تا انن که موضوع آن 

ی دخت  ب ادرم اسضت کضه در بضارة او ب انضم            (ج)ای رسول خدا :  ف مود(   )خطاب به رسول اهلل

اش عبداهلل بن عم  به نکضاح دادم و در انضن کضار در                 وصیت نموده است و من او را به پس  عمه

مورد صالح و کیانتش کوتاه  نک دمی مادرش نک زن است و آن دخت  به هوای مضادر خضود         

است و جز به اننش بضه نکضاح داده            آن دخت  نتیمه»:  ف مود(   )رسول اهلل .  تمانل نموده است

گضی ی را بضه خضود دخضت  واگضذار              تضصمیم (   )که رسول گ ام  اسالم  (  24545: 5)« نمیشود

 .نمودند

 دالیل عقلی -دوم

تواند هض  عاقضل و صضاحب        در انن مورد دالنل عقل  بسیاری نیز وجود داردی دالنل  که م   

 : توان موارد زن  را ب  شم دن  را قانع سازدی از جملج انن دالنل م  فک  و اندنشه

حق اولیا در دخت ان شان به خار  رعانت کیو استی و ه گاه کیو در عقد نکضاح وجضود    -5

داشته باشدی زن از ول  خود بخواهد که اجازه دهد با آن م د ازدواج کندی بض ای ولض  منضع آن          

 (.24154: 51)دخت  جانز نیست 

زن ه گاه عاقله باشده چون دارای ح نت کامل است حق دارد خضود را بضه نکضاح دهضد                 -2

(51 :24152.) 

1393ی ت2ش 00 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

حت  والنت نکاح ب  صغی ه هم ب  ر نق نیابت استه چون نکاح تضص   دارای منییضت     -4

تواند درک کندی موضضوع بضه ولض  اش بضه ر نضق            است و صغی ه انن مصلحت و منییت را نم 

 (.24152: 51)ندب محول شده است

حالت نقص تص   زن که در زمان کودک  وجود داشتی با ورود دخت  به م حلج بلضو    -4

از بین رفته و ض ورت هم از میان ب  داشته شده استی روی انن اسضاس زن حضق تضص   را در            

 (.24152: 51)شرن خود دارد 

کند که در آن حق  بض ای کضن دنگض ی           با انن کار زن در حق خالص خود تص   م -1

 . نیست

فقهضای جمهضور مذاهضب      :  نظ  فقهای جمهور در مورد رضانت و حوور ول  و دالنل شضان    

شضودی و زن    ثالثه  ی  از احنا ی ب  انن نظ ند که نکاح بدون ول  و رضانت او اصالً منیقد نم   

حق ندارد نه خود و نه دنگ ی را به نکاح دهدی و اگ  چنین ک د نکاحش صحیح نیسته ب  انن    

ها و هم حنابله و حضت  ق افض  مضالک  حضوور و           ام ی هم فقهای مالک  تص نح دارند هم شافی 

ه   1441:  51ه    14121:  1ه  44252:  51ه   54415: 2)موافقج ول  را ش و صحت نکاح دانسته است 

نض  از دالنضل نقلض  و عقلض  اسضتناد             ن  از فقهضا بضه م موعضه     انن دسته(. 14441: 4ه  44511: 55

 :دارنمجا ابتدا دالنل نقل  و سین عقل  را بیان م جونندی در انن م 

 دالیل نقلی -اول

(. 442النضور )«َوَأنکُِحضوا الَْرَنضامَى مِنُکضْم وَالضصحالِحِیَن ِمضْن عَِبضادِکُْم َوِإَمضاهِکُْم              »آنج مبارکه   -5

. «گضان و کنیزکضان خضود      شوه ان خونش را و صالحان را از ب ده    و به نکاح بدهید ب »:  ت جمه

شضوه ان  محل شاهد در انن آنه اننست که خضدای تیضال  دنگض ان را ف مضان داده اسضت تضا بض                 

 .خونش را به نکاح بدهند و انن ام  متوجه اولیای امور است نه خود زنان

ال َِّجضضاُل قَوحاُمضضوَن َعَلضضى النِّضضسَا  ِبَمضضا َفضضوََّل الّلضضُه بَْیضضوَهُْم َعَلضضى بَْیضضض  َوِبَمضضا َأنیَُقضضوْا ِمضضنْ                  »-2

م دان قیم زنان اند به خار  فول  که خدای تیال  ب خ  را بض    »:  ت جمه(. 444النسا )« أَمْوَالِهِم

محل شاهد در انن آنه انن است که والنت ب  ام  زنضان هضم از جملضه           .  «ب خ  دنگ  داده است

 رضانت ول  در عقد نکاح و جانگاه آن در فقه و قانون سال سوم  02



 

 .همان قوامت  است که در انن آنه از آن ناد شده است

م نَهُض َوإِنَا َرلَّقْتُُم النِّسَا  فََبلَغْنَ أََجلَهُنَّ فاَلَ تَْیضُولُوهُنَّ َأن نَنکِْحضَن أَْزوَاجَُهضنَّ إِنَا َت َاَضضوْْا بَْی           »-4

 (.4242البق ة)«بِالْمَیْ ُو ِ

هضا را مانضع     ها به مدت خضود رسضیدنده پضن آن       و ه گاه زنان را رالق دادند و آن»: ت جمه

. «نشوند از انن که شوه ان خود را به نکاح بگی ند ه گاه ب  انن کار به میض و  راضض  شضوند     

محل شاهد انن که مخارب نه  از عول در انن آنهی اولیا هستند و اگ  امض  ازدواج م بضوو بضه        

 .داشتن  در نه  از عول وجود نم بود فاندهزنان م 

: 52)«51النکاح إال بولض     »:  ف مود(   )که در آن رسول اهلل ( را)حدنث اب  موس  -4

 «.نکاح  جز با ول  نیست»: ت جمه(. 44514

أنما ام أة نکحت بغضی إ نن ولیهضا فنکضا       »: ف مود(  )حدنث عانشه که در آن رسول اهلل-1

حهابارل فنکاحها بارل فنکاحها بارل فإن دخل بها فلهاالمه بمااستحل من ف جها فضإن تضشاج وا     

 (.44451: 1)«فالسلطان ول  من الول  له

ه  زن  خود را بدون انن ول  به نکاح داده پن نکاحش بارل است بارضل اسضتی    »:  ت جمه

و اگ  م د ب  آن زن داخل شدی چون م د ف جش را ب ای خود حالل شم ده ب  او پ داخت مه     

 «.الزم است و اگ  دچار مشاج ه شدنده پن سلطان ول  کس  است که ول  ندارد

کضه  بطالن نکاح با ترکیدی که بض  آن صضورت گ فتضه و انضن             : محل شاهد دو موضوع است

 .اش است ه کن ول  ندارد سلطان ول 

 دالیل عقلی -دوم

ن  که در زنان نسبت به ازدواج وجود داردی امکان دارد انن عالقه من ض  بضه      نظ  به عالقه-5

ها با  ی  کیو ازدواج کنندی و از انن ناحیه ض ری متوجضه اولیضا شضودی روی انضن              آن شود تا آن

 (.44252: 51)اساس الزم است مسرلج نکاح توسط اولیا ان ام شود 

اولیای زن به خصو  پدر نسبت به دخت  و مولیج خود شیقت ف اوان دارند و انن شیقت    -2

 (.44251: 51)شود تا ول  با دقت بیشت ی ام  ازدواج را ان ام دهد  من   به آن م 
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 دالیل طرفین و رأی راجح در مسأله -مناقشه

گونه که در ر ح نظ نات دندنم در انن مسرله بیضن جمهضور و احنضا  بض  سض  موضضوع               آن

دهضد  اهمیت و جانگاه ول  اختال  نظ  وجود دارده ب  انن اساس نظ  احنا  به زن اجضازه مض      

بدون انن و حوور ول ی نکاح خضود را بضا ه کضس  کضه بخواهضد منیقضد کنضدی و اولیضانش در                     

صورت  حق اعت اا دارند که انن ازدواج با  ی  کیو صورت گ فته باشد و از ناحیج آن به اولیا    

ض ر ب سده در حال  که جمهور فقهای مذاهب اسالم  ب  انن نظ اند که نکاح بضدون انن ولض      

 .شودی و اگ  کس  چنین کند نکاحش جانز نیستبه هیچ وجه منیقد نم 

 دالیل احناف -مناقش

سورة احزاب از قوت کاف  بض  خضوردار     15سورة بق ه و  242و  245استدالل احنا  به آنج 

دهنضدی کضاری کضه      استه زن ای آنات ناد شده به گونج ص نح انیقاد نکاح را بضه زن نضسبت مض             

ها داردی و در ضمن انن آنات اشضاره بضه       داللت ب  جواز انیقاد نکاح به عبارت نسا  و توسط آن

خواهد خونشتن را به نکاح دهدی حتمضًا انضن کضار را بضا اجضازه و             انن نکته ندارند که اگ  زن م 

 .حوور ول  ان ام دهد

ی ابوه نض ه   (را)اندی اعم از احادنضث ابضن عبضاس         احادنث  که احنا  به آن استدالل جسته

گونه که در زن  آن احادنث تذک  دادنم صضحیح انضدی     ی همان(را)و عثمان بن مظیون (  را)

که در ام  نکاحی زن بض  خونضشتن     و بیواً از سوی امام مسلم روانت شده و ص احت دارد ب  انن

در واقع دروازة ه گونضه  «  فالجواز علیها»سزاوارت  است و حدنث اب  ه ن ه با استیاده از تیبی  

جا را در حق زن از سوی اولیانش گ فتهی و به صورت واضح بیان داشته است که زن   تص   ب 

 .تواند ام  نکاح خود را ب  عهده گی دخود متول  ام  خونش است و م 

دالنل عقل  احنا  هم از قوت کاف  در ترنید نظ شان ب  خوردار استه زن ای زن به عنضوان     

نک انسانی از حق آزادی ب خوردار و مالک نین خونشتن استی و تضص   او در امض  نکضاح             

گونضه  دهیم که بضدون انن ولض  آن        در ثان  چ ا ما به زن حق م   .  تص   در خالص حق اوست

 رضانت ول  در عقد نکاح و جانگاه آن در فقه و قانون سال سوم  02



 

دهیضمی  خواهد در مال خونش تص   کنده ول  انن اجازه را ب ای او در حق ازدواج نم  که م 

ها عار و ننگ ب سضدی و بضه     آنو اگ  کس  بگوند که چون در ازدواج حق اولیا هم وجود داردی 

گونیم که زن حق دارد در خضالص حضق خضود تضص   کنضدی و اولیضا                  خار  تالف  انن حقی م 

که از خود عار و ننگ را دفع کنندی    توانند ص فاً در صورت عدم رعانت کیو و به منظور انن م 

 .اعت اا نمانند

 دالیل جمهور -مناقشه

َوَأنکُِحضوا الَْرَنضامَى مِنُکضْم وَالضصحالِحِیَن ِمضنْ          »:  سضورة نضور     42استدالل جمهور به آنج مبارکج      

از دقت کاف  ب  خوردار نیسته زن ای نخستی انن آنه تنها متوجه   (.  442النور)«عِبَادِکُمْ وَإِمَاهِکُمْ

شوده در ثان ی اگ  بیذن نم که خطضاب آن متوجضه      اولیا نیسته بلکه عموم مسلمانان را شامل م 

تضوان گیضت کضه      توان از آن اختصا  ام  نکاح را به اولیا دانستی فقط م  اولیاستی بازهم نم 

 .انن حق هم ب ای زنان است و هم ب ای اولیای شان

ال ِّجَالُ قَوحامُوَن َعَلضى النِّضسَا  ِبَمضا َفضوََّل الّلضهُ            »:  سورة نسا  44استدالل جمهور به آنج مبارکج 

تواند دقیق باشده زن ای منظضور از        نیز نم (  444النسا )«بَیْوَهُمْ عَلَى بَیْض  وَبِمَا أَنیَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

نضه تولض  امض  ازدواج و ف ضضاً           (  14512:  52)گوند نیقه ودفاع است گونه که ق رب  م قوام آن

باشضدی  اگ  بیذن نم که منظور از قوامت م د ب  زن تص   در امور و س پ ست  کامل بض  او مض         

باند گیت که انن ام  تنها در ام  ازدواج نیسته بلکه باند شامل تمضام امضور زن از جملضه امضور              

مال  هم باشده نین ی باند با انن آنه ب  انن ام  استدالل ک د که اولیا باند در امور مضال  هضم بض            

زن مانند ام  ازدواج اختیار و س پ ست  داشته باشده در حال  کضه تضا جضان  مضن جضست و جضو                

شود که انن قوامضت    در ضمن از سیاق آنه چنین دانسته م .  ک دم کدام فقیه  چنین نگیته است

های حقوقض  زن و شضوه  اسضتی نضه پضدر و ف زنضدی و منظضور از آن                        در امور زناشون  و رابطه 

 .س پ ست  م د ب  همس ش استی موضوع  که ما هم به آن اعت ا  دارنم

َوإِنَا َرلَّقْتُمُ النِّسَا  فََبلَْغضَن أََجلَُهضنَّ َفضاَل تَْیضُولُوهُنَّ َأن نَنکِْحضَن أَْزوَاجَُهضنَّ إِنَا               »استدالل به آنج 

شضود  نقش اولیا دانسته مض     «  فال تیولوهن »نیز دقیق نیستی و اگ  از «  تَ َاضَوْاْ بَیْنَهُم بِالْمَیْ ُو ِ
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تواند در ترنید   گونه که م  شودی و انن آنه هماننقش زنان دانسته م «  أن ننکحن أزواجهن»از 

تواند دلیل قاری  بض ای    شودی و نم ها نیز به کار ب ده م نظ  جمهور به کار رودی در رد نظ  آن

 .ها باشدآن

تحضت مناقضشج علمضا قض ار گ فتضه در صضحت آن               «  ال نکضاح إال بولض     »:  حدنث اب  موس 

و شضوکان    (  44451:  1)که ت مذی ب  انن نکته اشاره ک ده است    اختال  نظ  وجود داردی چنان

انضده    ها انن حدنث را صحیح دانستهاز قول ابن حبان و حاکم گیته که آن« األورار»هم در نیل 

اما گیته که در وصل و ارسال حدنث اختال  نظ  وجود داردی روری که شیبه و ثضوری آن را      

از اب  اسحاق به گونج م سل روانت نمودهی و اس اهیل از او به گونج موصولی در حضال  کضه ابضو          

 (.44444: 55)اسحاق به تدلین مشهور است 

از سوی علمای ج ح و تیدنل تحت مناقشه ق ار گ فته و در     «  ...  أنما إم أة»حدنث عانشه 
ه در حضال  کضه ت مضذی        (24425:  1)آلبان  انن حدنث را صحیح گیته    . مورد آن اختال  است

انضدی و در مضورد ابضن جض ن  کضه نکض  از                  آن را حسن گیته و ب خ  دنگ  آن را م سل دانسته   
: 55)راونان حدنث است اختال  نظ  وجود دارده روری که زه ی او را منکض  دانضسته اسضت            

44444.) 

در مورد دلیل عقل  اول جمهور باند گیت که انن ام  مسلم نیست که زنان بضه آن حضد بضه             
ازدواج عالقه دارند که حیات خود را با خط  مواجه سازندی ب  عکن زنان نضسبت بضه مض دان از          

شوند رضانت خود را ب  ازدواج ابض از      حیای بیشت ی ب  خورداراندی و حت  به آسان  حاض  نم 
 .اند ها را رضا دانستهدارنده روی همین اساس فقها سکوت آن

راجع به دلیل دوم عقل  جمهور باند گیت ه  اندازه که شیقت اولیا نسبت به ف زندان شضان      
زناد باشدی به شیقت خود انسان ب  انسان نم  رسدی و اگض  شضیقت سضبب شضود انضسان در حضق               
ف زندان خود خی  خواه  داشته باشدی چنین شیقت  در مورد خود انسان هم وجود دارد کضه در      

 .حق خود خی خواه باشد

 رأی و نظر راجح

هنگام مناقشه نظ  احنا  و جمهور را در مورد نقش و جانگاه ول  در عقد نکضاحی مالحظضه    
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نمودنم که دالنل احنا  در مورد انن که نقش ول  ص فاً نک نقش مشورت  استی و و النضت     

شان ب  زن والنت ندب و استحباب است نه وجضوب و لضزومی و نکضاح بضدون انن ولض  منیقضد                   

توانند اعضت اا کننضدی بضسیار قضوی و از دقضت کافض                 شودی و اگ  با کیو نبود اولیا ص فاً م   م 

ب خودار بوده در حال  که دالنل جمهور اعم از نحوة استدالل شان به آناتی و همچنان صضحت   

های تحت مناقشه ق ار گ فت و دالنل حدنث  جمهور بضه حضد دالنضل احنضا  قضوی             احادنث آن

 . نبود

نظ  به وقضوع دالنضل جمهضور تحضت مناقضشات شضدند کضه انضن                    :  گونیمروی انن اساس م  

شضانی و نظض        شان به آنات بود و هم به لحاظ صحت احادنث   مناقشات هم در خصو  استدالل

گضونیم کضه رأی و نظض  احنضا  در زمینضه              به عدم وقوع دالنل حدنث  احنا  تحت مناقشهی م 

انضدی دالنضل      قوی و راجح است و باند تطبیق شوده زن ای عالوه ب  دالنل  که به آن استناد جضسته   

 : دنگ ی هم ب  قوت نظ شان وجود داردی از جمله

های پدرانه تا حد زنادی ضییف شدهی و بسیاری از اولیضای    در عص  ما و در ورن مای شیقت

ها را به خار  به دست آوردن مبل  پضولی بضه       کنندی و آناموری در شرن ف زندان خود ت ارت م 

سازندی و اگ  انن اختیضار از زنضان          آورند که دخت  شان را بدبخت و سیه روز م عقد کسان  م 

 .نابدچنان ب  زنان ادامه م ها همها و ستمگ فته و به اولیای امور داده شودی مسلسل ظلم

در انن شک  نیست که زنان به عنوان انسان از تمام حقوق انسان  خود بضه گونضج مضستقل بض          

خوردارندی از جمله حقوق مال  و حق تص   در خونشتنی و دلیل  وجود نضدارد مضا تضص فات          

 .ها را محدود سازنمآن

مسرلج زنا شون  نک ام  شخص  استی ه گونه خطا و اشضتباه اگض  در آن صضورت گضی دی             

روی ما باند بگذارنم تا خود زنان در انن ام  مهم و خطیض         رسده ازننتبیات آن بیشت  ب  زنان م 

تصمیم گی ند و مسی  خود را نابندی تا بیدها اگ  نتی ج بدی ب وز ک د فقط خود را مالمت کنند    

 .نه دنگ ان را
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شضودی    های اولیای امور در مورد ف زندان شان گ فته م     کار جلو بسیاری از خود س یبا انن

 .کنند هان  که در ش انط کنون  کشور ما بیداد م خودس ی

ب ای ترمین حق اولیای امور در مورد کیوی انن حق محیوظ استی و اگ  زنض  بضا  ضی  کیضو         

تواند اعت اا کنضد و ربضق نظض  فقهضای اسضالم بضه اعضت اا شضان حتمضاً                         ازدواج ک دی ول  م 

 .شود گ  م  رسیده

 نتیجه

آند انن است که مذهب حنی  به حکم اتکضای آن بض            ن  که از انن مقال به دست م  نتی ه

دالنل قوی نقل  و عقل ی در مورد حوور ول  و موافقج شان در عقد نکاح ف زندان شضان قضوی         

استه اما منظور احنا  به هیچ وجه انن نیست که دخت ان و پس ان بضدون اخضذ مضشوره و نظض              

های ع والنه و ب  بنیاد احساسات و عوارضف کودکانضه زننضد و از           والدنن خود دست به ازدواج

 .انن ر نق نوع  ه ج و م ج اجتماع  را ان اد کننده سین نشینند و اشک تمساح رنزند

گض   گونند که تصمیم اول  و آخ ی ب  عهدة خود زوجین است تا ش نک زنضده    احنا  م 

خود را انتخاب کننده اما جهت ان ام دقیق انن ازدواجی الزم است مشوره و نظض  نیضک والدنضن       

خواهندی و در ضضمن   خود را هم در زمینه مد نظ  گی نده زن ای والدنن بدی ف زندان خود را نم 

تواننضد در انضن زمینضه         ت  نسبت به ف زندان خود ب  خوردارنضدی و بهضت  مض         از ت  به و فهم عمیق

عقالن  عمل کننده روی انن اساس ب  ف زندان الزم و ض وری است از انن صالحیت خضود در        

های نیک و دلسوزانج والدنن استیاده کنند تا سضیادت دنضن و دنیضا و آخض ت را بضه                پ تو مشوره

 (.واهلل أعلم. )دست آورند

 ها سرچشمه

تیلیضق شضییب    .  مسند اإلمام أحمد بهن حنبهل   (.  ب ت. )ابن حنبلی أبوعبداهللی احمد-5

 .مؤسسة قرطبة: القاه ه. األرنؤوو

دار عالضم   :  رنضاا .  رد المحتار علی الدر المختار  (.  ب ت. )ابن عابدننی محمد امین-2
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 .و النش  و التوزنع للطباعةالکتب 

. المغهنی (.  هضض 5421. )ابن قدامهی موفق الدننی اب  محمدی عبداهلل بضن احمضد بضن محمضد        -4

 .دار الحدنث: القاه ه

بضی وتی دار   .  لهسان العهر    (.  هض5451. )ابن منظوری محمد بن مک م األف نق  المص ی-4

 . صادر

محمضد  :  تحقیضق   .سهنن أبهی داود    (.  ب ت . )ابوداودی سلیمان بن األشیث الس ضستان     -1

 .دار الیک : بی وت. محی  الدنن عبدالحمید

المعونة علی مذهب عالهم     (.  هض5451. )ابومحمدی عبدالوهابی عل  بن نص  المالک  -2

 . دار الکتب الیلمیج: بی وت. تحقیق محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافی . المدینه

. الجامع الهححیح سهنن الترمهذی      (.  ب ت . )الت مذیی ابوعیس ی محمد بن عیس    -1

 .دارإحیا الت اث الی ب : بی وت. تحقیق احمد محمد شاک  و دنگ ان

العزیهز شهرح    (.  هضض 5451. )ال افی ی اب  القاسمی عبدالک نم بن محمضد بضن عبضدالک نم      -1

 .العلمیةدار الکتب : بی وت. الوجیز

المکتبة .  ةالنیرةالجوهر(.  ب ت. )الزبیدی الیبادیی ابوبک  بن عل  بن محمد الحدادی-1

 .1ی4ی اإلصدار الشاملة

 فة مغنی المحتها  للهی معهر     (.هض5421. )الش بین ی شمن الدننی محمد بن خطیب-55

 . دار المی فه: بی وت. للفاظ المنها 

نیل األوطار شرح منتقی األخبهار     (. هض5424. )الشوکان ی محمد بن عل  بن محمد-55

 .والنش  و التوزنع عةدار الوفا  للطبا: القاه ه. تحقیق انور الباز. من أحادیث سید األخیار

دار :  القضاه ه .  المعجهم األوسه    (.  هضض 5451. )الطب ان ی ابوالقاسمی سلیمان بضن احمضد     -52

 .الح مین
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. مختهحر القهدوری   (.  هضض 5442. )القدوریی ابوالحسینی احمد بن محمضد بضن احمضد        -54
 .مکتبج البش ی: ک اچ 
. محمضد ح ض    :  تحقیضق .  ةالذخیر(.  م5114. )الق اف ی شهاب الدننی احمد بن ادرنضن  -54
 .دار الغ ب: بی وت
الجامع (.  هضض 5414. )الق رب ی ابوعبداهللی محمد بن احمد بن اب  بک  بن ف ج األنصاری-51

 . یةدار الکتب المص : القاه ه. تحقیق أحمدالب دون  وإب اهیم أرییش. ألحکام القرآن
مجمهع األنههر فهی شهرح        (.  ب ت . )الکلیبول ی عبدال حمن بن محمد بن سضلیمان -52

 . مکتبج المنار: کونته. ملتقی األبحر
بدائع الحنائع فهی ررریهب      (.  هض5425. )الکاسان ی عال  الدننی أب  بک  بن مسیود  -51

 .دار إحیا  الت اث الی ب : بی وت. الشرائع
الحاوی الکبیر فی فقه    (.  هض5454. )الماوردیی اب  الحسنی عل  بن محمد بن حبیب -51

. تحقیق الشیخ عل  محمد میوا و الشیخ عادل احمد عبضدالموجود     .  مذهب اإلمام الشافعی
 . العلمیةدار الکتب : بی وت

تحقیضق محمضد فضؤاد      .  صحیح مهسلم  (.  ب ت . )مسلم بن الح اجی ابوالحسین القشی ی-51
 .دار إحیا  الت اث الی ب :  بی وت. عبدالباق 

 نوشتها پی
وی اسماعیل بن احمد بن سعید، عمادالدین ابن تاج الدین ابن األثیر از جمله دانشمندان ادب و بالغت و فقهای                              .1

 . هـ وفات کرده است266هـ متولد و در سال 256مذهب شافعی است که در سال 

 .منظور دو شاگرد معروف امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد شیبانی است .2

الزَّبِیدِیّ متوفی  –یکی از شروحات مختصر القدوری است که توسط أبوبکربن علی بن محمدالحدادی العبادی الیمنی                .3

 .هـ تألیف شده است088به سال 

کتابهای ظاهر الروایه کتابهایی است که آنها را امام محمد شیبانی شاگرد امام ابوحنیفه تألیف نموده و اصل فقه حنفی                      .4

األصل یا المبسوط، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر، السیر              :  این کتابها شامل است بر     .  به آن کتابها بر میگردد     

 .الصغیر، و الزیادات

ملتقی »هـ از جمله فقهای حنفی است که کتاب         8800وی عبدالرحمنبن محمدمعروفبه شیخیزاده افندی متوفی به سال          .5

 .شرح کرده است« مجمع األنهر»را تحت عنوان « األبحر

 رضانت ول  در عقد نکاح و جانگاه آن در فقه و قانون سال سوم  28



 

 .این کتاب شرح ملتقی األبحر و تألیف عبدالرحمن بن محمد شیخی زاده است .6

 .هجری 88حول و حوش قرن  .7

کتاب فتوایش که   .  وی حسن بن منصور بن محمود مشهور به قاضیخان و از جمله فقهای احناف در مشرق زمین است                   .8

هـ وفات کرده   566وی در سال    .  به نام خود او قاضیخان معروف است از جمله فتاوای مورد توجه در مذهب حنفی است                   

 .است

وی حبر األمة عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب پسر عم رسول گرامی اسالم و از جمله اصحاب با وفای شان است که                         .9

هـ 08سال سن داشت و در سال          سیزده(  ص)ابن عباس در روز وفات پیامبر اسالم       .  از علم و دانش فراوانی بر خوردار بود         

 .وفات نمود

 .این حدیث صحیح است چون آن را امام مسلم در صحیح خود روایت نموده است .10

و فرزند خلیفة دوم اسالم     (  ص(بن الخطاب از جمله اصحاب بزرگوار رسول گرامی اسالم         (  رض)وی عبداهلل بن عمر    .11

( رض(عبداهلل بن عمر  .  مشهود بزرگان است  (  ص(اش به پیروی از سنت رسول اهلل        و شخصیتی است کم نظیر که شدت عالقه       

 .هـ وفات نموده است07در سال 

و از جمله حکمای     (  ص(وی عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب الجمحی ابوالسائب یکتن از اصحاب رسول اهلل                    .12

او از جمله پیشگامان به سوی اسالم است که بعد          .  عرب در جاهلیت پیش از اسالم بود که بر خود شراب را حرام نموده بود               

از اثر وفاتش غمگین شده     (  ص(او کسی است که رسول اهلل     .  از سیزده نفر مسلمان شد و دو بار به سوی حبشه مهاجرت کرد            

 .جسد او را بوسه زدند و اولین مهاجری است که در مدینه وفات نمود

بیعت کرد و   (  ص(وی خولة بنت حکیم بن امیة بن حارثة بن اوقص سلمی است که قبل از هجرت و در مکه با پیامبر                       .13

 .پیشنهاد کرد تا با عایشه ازدواج نماید( ص(و این او بود که بعد از وفات خدیجه به رسول اهلل. همسر عثمان بن مظعون بود

بن مظعون بن حبیب بن وهب جمحی برادر عثمان بن مظعون و از جمله اصحاب رسول گرامی                                قدامةوی   .14

به صفت کارگزار   (  رض(در زمان عمر  .  اشتراک داشت (  ص(و از مهاجران حبشه بود که در تمام غزوات پیامبر          (  ص(اسالم

قدامه .  بر بحرین گماشته شد؛ اما چون شراب نوشید از والیت عزل شد و در مدینه حد شرب بر او جاری گشت                     (  رض)عمر

 .هـ وفات کرده است72در سال 

والی بصره    tوی در زمان عمر   .  وی مغیرة بن شعبة بن ابی عامر بن مسعود است که قبل از عمرة حدیبیه مسلمان شد                     .15

به والیت کوفه رسید و در آن مقام همچنان انجام وظیفه کرد تا اینکه در سال                   tشد و سپس برکنار گردید و در زمان معاویه        

 .هـ وفات نمود58

این حدیث را شعیب األرنؤوط در تعلیقاتش بر مسند احمد دارای سند حسن معرفی نمـوده و شـیا البـانی آن را             .16

  .صحیح دانسته و گفته که سند آن جید است و خود حدیث هم متابع دارد
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