
استقالل دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن
صدیقه محقق1   

چکیده
کره،  از مهم ترین مسائل در بحث نکاح، مسئله والیت پدر و جد پدری در نکاح دختران با
ح است. در این نوشتار، این  بالغه و رش���یده است. این مس���ئله در علم فقه و حقوق مطر
کره  موضوع از جنبه  فقهی بررس���ی می ش���ود. اس���تمرار والیت پدر و جد پ���دری بر دختر با
کثرت روایات، مورد اختالف فقهاست.  که به علت  رش���یده در امر ازدواج از مسائلی است 
کره، بالغه  رش���یده تا چه  که والیت پدر و جد پدری در نکاح با اختالف فقها در این اس���ت 
که پد و جد پدری، به صرف  گاهی جامعه از این است  حد اس���ت؟ هدف از این نوش���تار، آ
والیت داشتن، نمی توانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمی توانند 
که مجموع اقوال فقها  کنند. از پژوهش حاضر به دس���ت می آید  ب���دون اج���ازه پدر ازدواج 
کرد. منشأ اختالفات فقها، تکثر و تنوع روایات است.  را می توان در پنج قول جمع بندی 
کره بالغه رشیده در امر  از میان اقوال پنچ گانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقالل با
کرده اند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا  ازدواج را از متقدمان و متأخران اختیار 
جد پدری، به معنای پذیرش قول اس���تمرار والیت پدر یا جد پدری نیست بلکه مصالح و 
کند. برخی از فقها نیز برای  کرده تا آن را اعتبار  ضرورت های اجتماعی، قانون گذار را وادار 

رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته اند. 

کره، بالغه، رشیده، نکاح، فقه امامیه، استقالل.   کلیدی: والیت، با گان  واژ

1. مقدمه
یکی از موضوعات مهم فقهی و حقوقی در روابط خانوادگی و اجتماعی انس���ان، پیوند ازدواج است. 

گرفته تا این  گی ها و ضرورت هایی در نظر  فقه با درک ضرورت و اهمیت آن برای ازدواج، شرایط، ویژ

کاالیی برای اطفای شهوت  پیوند مقدس، هرچه محکم تر پایه گذاری ش���ود. در نگرش اسالمی، زن 

مرد و یا مانکن ویترین تجارتخانه ها نیس���ت تا با نام حقوق و یا تکالیف اس���تقاللی به زن، به چش���م 

کارگران ضعیف و مطیع نگاه شود. تشکیل و تحکیم نظام خانواده، برای پایه گذاری  کاالی جنسی یا 

1 . دانش پژوه سطح چهار فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان.

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره اول/ بهار و تابستان 22-11/1398
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کید قرار  نخستین واحد و نهاد مهم اجتماعی در اسالم، به اندازه ای ضروری دانسته شده و مورد تأ

که قرآن مجید، حتی مسلمانان را دستور به ازدواج داده است. در مورد فلسفه لزوم و یا عدم  گرفته 

گفته اند؛ زیرا لزوم آن در نزد ایشان از مسلمات  کمتر سخن  لزوم والیت در ازدواج، فقهای مسلمان، 

که آیه و یا س���نتی روشن در مورد شرط والیت در ازدواج نیامده، چه  اس���ت. سبب اختالف آن است 

که طرفداران شرط والیت در  رس���د به اینکه در این مورد، نصی وجود داش���ته باشد. آیات و سنت ها 

که طرفدار عدم  ازدواج ب���ه آن اس���تناد می کنند، همگی احتمالی اس���ت. همین طور آیات و روایات���ی 

کرده تا اقوال مختلف  اش���تراط والیت به آنها اس���تناد می کنند نیز احتمالی است. این نوش���تار سعی 

کند و در این موضوع، پنج قول را مطرح می کند. فقهای  درباره اس���تقالل دختر در ازدواج را بررس���ی 

امامی���ه، درب���اره والیت پدر و جد پ���دری بر دختر صغی���ره، مجنونه یا بالغه غیررش���یده، اتفاق دارند، 

کره رشیده، اختالف نظر دارند. مجموع  )ش���هید ثانی، 1416، 120/7( ولی درباره استمرار والیت بر با

کرد: اقوال آنها را می توان در شش قول جمع بندی 

- استمرار والیت برای پدر و جد پدری؛

کره بالغه رشیده در امر ازدواج؛ - استقالل با

- استمرار والیت پدر و جد پدری تا پس از بلوغ و رشد در ازدواج دائم به خالف موقت در صورتی 

که منجر به وطی نشود؛

- استمرار والیت ولی در ازدواج موقت نه دائم؛

کره بالغه رش���یده، منوط به اجازه وی همراه با اجازه  - تش���ریک در والیت، یعنی نکاح با دختر با

پدر و جد پدری است. 

2. استمرار والیت برای پدر و جد پدری
کره بالغه رش���یده، پذیرفته اند.  برخی از فقهای امامیه، اس���تمرار والیت پدر و جد پدری را بر دختر با

که از این قول طرفداری  کاش���انی، فقیهانی هستند  ش���یخ صدوق، محقق بحرانی، ابن براج و فیض 

کرده اند. روایات، استصحاب، حکمت ثبوت والیت و استمرار آن، مهم ترین ادله این قول هستند. 

2-1. روایات

2-1-1. روایت صحیحه الحلبی از أبی عبدهلل

کسی درآورده بود، فرمود:  که پدرش او را بدون رضایت، به ازدواج  امام صادق؟ع؟ در زمینه دختری 

ْنَکَحَها َجاَز ِنَکاُحُه َو 
َ
ِإَذا أ ْمٌر

َ
ِبیَها أ

َ
ُبوَها ِبَغْیِر ِرًضا ِمْنَها َقاَل َلْیَس َلَها َمَع أ

َ
ُجَها أ ِف���ی اْلَجاِرَیِة ُیَزّوِ

َکاِرَهًة.  َکاَنْت  ِإْن 
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برای دختر در صورت وجود پدرش، اجازه ای نیست. بنابراین، هرگاه او را به نکاح درآورد، 
گر دختر کراهت داش���ته باش���د. )الحر العامل���ی، 1409، 286/20؛  نکاح پدر نافذ اس���ت، حتی ا

کلینی، 1365، 393/5( 

2-1-2. روایت صحیحه ابن ابی یعفور از ابی عبدهلل؟ع؟ 

که پدر  کره ای   ب���إذِن أبِیها؛ دختران با
اّ

ٌب ال تتزوُج ِاال
َ
در روای���ات آمده اس���ت:  »الجاریُة البکِر التی َلها أ

دارند، ازدواج نکنند، مگر به اذن پدرشان«. )کلینی، 1365، 393/5؛ طوسی، 1365، 380/7؛ الحر 

که  کاشانی معتقد است  العاملی، 1409، 273/20( در زمینه داللت روایت مذکور، مالحس���ین فیض 

چون اصل در نهی، حرمت است، پس روایت، بر حکم تکلیفی حرمت ازدواج بدون اذن ولی داللت 

ک���ه این روایت، بر  کاش���انی، 1387، ص222؛ بحرانی، بی تا، 215/3(. او معتقد اس���ت  دارد )فی���ض 

گر من، به معنای من تبعیضیه  لت دارد. ا فساد نکاح بدون اذن ولی، یعنی حکم وضعی بطالن دال

کره رش���یده داللتی  کره حمل خواهد ش���د. به این ترتیب، بر اس���تقالل با باش���د، روای���ت بر صغیره با

نخواهد داش���ت. مرحوم صاحب ریاض در این روایت، س���ه احتمال داده اس���ت: نخس���ت احتمال 

کراهت. بنابراین، بر حرم���ت صراحت ندارد؛ دوم، روایت در مقام اخبار از مناس���بات  حک���م تکلیفی 

که در بیشتر موارد،  گر روایت، بر حرمت داللت داشته باشد، به آن علت است  عرفی اس���ت و س���وم، ا

گرفتار ش���ده اند. بنابراین با  کرده اند در مهلکه دامی بزرگ  که ب���دون اذن ازدواج  کره ای  دخت���ران با

کره  وج���ود احتماالت س���ه گانه، نمی توان داللت این روایت را ب���ر حرمت و عدم صحت نکاح دختر با

بدون اذن ولی در همه صور و فروض تمام دانست )طباطبایی، 1420، 101/10(. 

2-1-3. روایت زراره

 ااَلب؛ نکاح را 
اّ

کاح ِإال که آن حضرت فرم���ود: »ال ینقض الناّ در صحیح���ه ای از امام باقر؟ع؟ نقل ش���ده 

نق���ض نمی کند، مگر پدر«. )کلین���ی، 1365، 390/5؛ طوس���ی، 1365، 379/7؛ الحرالعاملی، 1409، 

273/20( از محمدبن مس���لم نیز روایتی بر همین معنی از امام باقر؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت )طوسی، 

کافی صحی���ح اس )فیض  1365، 379/8(. ای���ن روای���ت بناب���ر طریق تهذی���ب موثقه و بناب���ر طریق 

که در این روایت، احتمال استجاب و تقیه مطرح  کاشانی، 1387، ص224(. برخی از فقها معتقدند 

است یا باید بر صغیره حمل شود )طباطبایی، 1420، 103/10(. 

2-1-4. روایت صحیحه عبداهلل بن صلت از امام رضا؟ع؟ 

کردم آیا برای دختر،  که پدرش او را به ازدواج درآورد، سؤال  از امام رضا؟ع؟ در مورد دختر صغیره ای 

که به س���ن  کره ای  که بالغ ش���ود، نظر و امری اس���ت؟ ام���ام؟ع؟ فرمود خیر در مورد دختر با ت���ا زمانی 
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که به مرتبه زنان رسیده، امری  کردم آیا برای دختری  بلوغ رسیده با وجود پدر، امری نیست. سؤال 

که ثبیه شود. )الحر العاملی، 1409،  است؟ فرمود با وجود پدرش، برای او امری وجود ندارد تا زمانی 

271/20؛ طوسی، 1365، 381/7( 

2-2. استصحاب

کتاب، س���نت مس���تفیضه و اجماع فقیهان، پدر و جد پدری قبل از بلوغ و رشد، بر دختر  به اس���تناد 

ک���ره والی���ت دارند. بعد از بلوغ، عامل و س���بب از بین برن���ده والیت وجود ن���دارد. بنابراین، والیت  با

بعد از بلوغ، عامل و س���بب از بین برنده والیت وجود ندارد، پس والیت بعد از بلوغ، همچنان باقی 

کره بالغه  و ثاب���ت می مان���د. عالوه بر آن، حکمت ثبوت والیت، اس���تمرار آن را ایجاب می کن���د؛ زیرا با

کافی ندارد. بنابراین، چنانچه امر ازدواج او منوط به نظر  گاهی  رشیده از ویژگی های احوال مردان، آ

که قاعده الضرر و  کره رشیده و خانواده او می شود  ولی نباشد در اغلب موارد، موجب ایراد ضرر بر با

کاشانی، 1387، ص223( شیخ انصاری، استدالل  الضرار فی االسالم، بر آن جاری می شود. )فیض 

ب���ه اس���تصحاب را نمی پذیرد؛ زیرا در اس���تصحاب، وحدت موضوع رعایت نش���ده، یعنی موضوع در 

که حکم بر آن تعمیم داده می-شود، بالغه و رشیده  حالت س���ابق صغیره است، درحالی که موضوع 

است )انصاری، 1415، ص113(. 

کره رشیده 3. استقالل دختر بالغه با
برخی از فقها در یکی از دو قول خود، این قول را پذیرفته اند. )طبرسی، بی تا، 342/2؛ سید مرتضی، 

کره  1415، ص382-283؛ مفید، 1414، 36/9( شهید ثانی، اظهر و اصح اقوال را سقوط والیت از با

که به حد بلوغ رسیده و رشیده  رش���یده دانسته اس���ت. فقهای معاصر نیز در مسئله فتوای دختری 

کره باش���د،  کند و با گر بخواهد ش���وهر  گفته اند ا اس���ت، یعن���ی مصلحت خود را تش���خیص می دهد، 

بنابر احتیاط، باید از پدر و جد پدری خود اجازه بگیرد )سیستانی، 1415، ص496؛ بهجت، 1377، 

ص379؛ صاف���ی، 1414، ص473؛ فاض���ل لنکرانی، بی ت���ا، ص461(. برای اثبات ای���ن قول، روایات 

اصل عدم اشتراط اذن ولی در صحت عقد، عموم وجوب وفاء به عقود و اجماع استناد شده است. 

3-1. آیات 

کنید و با آنه���ا ازدواج نمایید و  که به وس���یله اموالتان طل���ب  گذش���ت، بر ش���ما حالل ش���د  »هر آنچه 

زنا نکنید«. )نس���اء: 24( آیه از اطالق برخوردار اس���ت، یعنی ازدواج با اذن و بدون اذن ولی را ش���امل 

می شود. )انصاری، 1415، ص113( 



سن
لش 

ل 
خبا

  ی
 سرا
و و

دوا
ر از

ر د
خم
ط د

ق 
اسم

15

که بمیرند و همس���رانی را به جا بگذارند، آن زنان باید چهار ماه و ده روز از  کس���انی از ش���ما 
گناهی بر ش���ما  کنند و چون به مدت خویش رس���یدند و مدت پایان یافت،  ازدواج خ���ودداری 
ک���ه آنان در حق خویش کاری شایس���ته نمایند، یعنی با دیگ���ری ازدواج کنند و خدا از  نیس���ت 

گاه است. )بقره: 234(  آنچه می کنید، آ

گر برای بار سوم همسرش را طالق داد، دیگر برای او حالل نیست، تا اینکه زن یا شوهر  و ا
که  که به هم بازگردند در صورتی  کی نیست  گر شوهردوم او را طالق داد، با کند و ا دیگر ازدواج 
که برای دانایان بیان می کند.  کرد. اینها حدود الهی است  بدانند حدود الهی را عمل خواهند 

)بقره: 230( 

که س���یاق همه آیات، ذات عده اس���ت و  برخی فقها در جواب اس���تدالل به این آیات نوش���ته اند 

کاشانی، 1387، ص227( در  ذات تنها مدخول به است، درحالی که نزاع در زمینه بکر است. )فیض 

که از صدر آن استظهار می شود در مقام  که آیه دوم، همچنان  گفته ش���ده  پاس���خ به اش���کال مذکور 

که در حکم ده وفات قید دخول  که عده وفات نگه می دارند. روش���ن اس���ت  بیان حکم زنانی اس���ت 

وارد نمی ش���ود. مضاف بر اینکه در آیه اخیر، به واس���طه عمومشان، شامل غیرمدخوله و موطوئه به 

دبر می شوند )انصاری، 1415، ص113(. 

3-2. روایات

کره و غیر او اج���ازه بگیرید و نکاح صورت  صحیح���ه منص���ور بن حازم از ابی عبداهلل؟ع؟ فرم���ود: »از با

ندهی���د، مگ���ر با اذن او«. )طوس���ی، 1365، 380/7؛ الحر العامل���ی، 1409، 271/20( برخی معتقدند 

کره رش���یده، پدر نداش���ته باشد )فیض  که بالغه با کرد  که این روایت را ممکن اس���ت بر موردی حمل 

که  که روای���ت مذکور، اخذ اذن از دخت���ر از ناحیه پدری  کاش���انی، 1387، ص231(. برخ���ی معتقدند 

کس���ی درآورد، افضل دانس���ته اس���ت. چنانچه غیر از پدرش  کره بالغه رش���یده را می خواهد به عقد  با

کره رشیده بدون اذن او نافذ نیست )طوسی، 1365، 380/7؛ الحر العاملی، 1409،  بخواهد، بالغه با

کره رش���یده، پدر داش���ته  215/14(. ای���ن روایت از اطالق برخوردار اس���ت، اعم از اینکه دختر بالغه با

باش���د، یا نداشته باشد. فضل بن یسار، محمدبن مسلم، زراره و بریدبن معاویه از امام باقر؟ع؟ نقل 

گردیده و س���فیهه نباش���د و ولی نداشته  که مالک نفس خویش  که آن حضرت فرمود: »زنی  می کنند 

کلینی، 1365، 391/5(. این  باش���د، ازدواج او بدون ولی، جایز اس���ت« )طوس���ی، 1365، 377/7؛ 

لت صریح دارد.  روایت، بر استقالل دختر در امر ازدواج در صورت بلوغ و رشد دال

که فرمود:  زراره از امام صادق؟ع؟ نقل می کند 

هرگاه زنی، مالک نفس خویش ش���ده، یعنی بالغ و رش���ید شد و بتواند خرید و فروش کند و 
گر  کند و ش���هادت بدهد و بتواند مالش را به دیگران بدهد، امر او جایز اس���ت ا عبد خود را آزاد 
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گر شرایط مزبور را نداشته باشد، تزویج او جز به امر ولی  کند و ا بخواهد بدون اذن ولی ازدواج 
جایز نیست. )طوسی، 1365، 378/7؛ الحر العاملی، 1409، 215/14( 

که  که مراد از عدم س���فاهت، همان رش���د اس���ت و محتمل اس���ت  از روایت زراره دریافت می ش���ود 

منظ���ور از مال���ک نف���س خودبودن، تنه���ا بلوغ، و مراد از غیر س���فیهه، رش���د بوده و مقص���ود از عبارت 

که در اثر جنون، ولی  نداشته باشد. نتیجه اینکه زن، چنان چه به حد  ولی نداش���تن، دختری اس���ت 

بلوغ و رشد رسید، تزویج او بدون اذن ولی، جایز است. )نجفی، بی تا، 176/29( بنابراین، بلوغ بدون 

کافی نخواهد بود بلکه رش���د او نیز باید احراز ش���ود  کره، ب���دون اذن ولی،  رش���د، ب���رای تزویج دختر با

)مرعشی، 1382، ص11(. چنانچه کسی مراد از مالک نفس خویش بودن را حریت بداند، دو قید دیگر 

که پدر ندارد یا ثیبه را مصداق مالک  کره ای  احت���رازی خواهد بود )انص���اری، 1415، ص120(. برخی با

که پدر دارد،  کره ای  بر نفس دانس���ته اند. . به روایت ابی مریم از امام صادق؟ع؟ آمده است: »دختر با

که خواست ازدواج  گر مالک امر خویش باشد، هر وقت  مگر با اذن پدرش ازدواج نمی کند« و فرمود: »ا

کاشانی، 1387، ص230(.  کند« )کلینی، 1365، 329/5؛ انصاری، 1315، ص119؛ فیض 

که بر خودش خطبه خوانده ب���ود، فرمود: »او مالک نفس  ام���ام صادق؟ع؟ در م���ورد زن ثبیه ای 

کس بخواه���د، ازدواج می کند«، )طوس���ی، 1365، ص384-385( ولی معنای  خوی���ش اس���ت با هر 

که پدر ندارد یا ثبیه به اس���تناد روایات مذکور، صحیح نیس���ت؛ زیرا در  کره ای  مالکیت بر نفس، به با

که مراد از جاریه، صغیره باشد؛ زیرا مالک امربودن، به معنای بلوغ  روایت ابی مریم، احتمال می رود 

خواه���د بود نه پدر داش���تن )انصاری، 1415، ص119(. صدر ای���ن روایت به قرینه ذیل آن، اختصاص 

که پدر داشته باشد. بنابراین،  کبیره است، یعنی بکری  به صغیره دارد و ذیل آن، مختص به دختر 

گر مالک خود، یعنی بالغه رشیده شد، می تواند با  کند و ا صغیره نمی تواند بدون اذن پدرش ازدواج 

گر مالک نفس بودن، به معنای ثبیه  کند )مرعشی، 1382، ص11(. در روایت دوم، ا کسی ازدواج  هر 

که مالک نفس  گرفته شود، حمل در روایت، لغو خواهد بود؛ زیرا معنای روایت می شود زنی  در نظر 

خویش در نکاح اس���ت، نکاحش بدون ولی، جایز است )انصاری، 1415، ص119(. از مجموع روایات 

کره بالغه رشیده در امر ازدواج، استقالل دارد و والیت پدر و جد پدری  که دختر با اس���تفاده می ش���ود 

درباره بالغه رشیده، استمرار ندارد. این قول با جمع عرفی نیز به دست می-آید. 

3-3. اصل صحت

کره   از نظر فقهی در معامالت انعقادیافته، اصل بر صحت است. بنابراین، چنان که نکاحی از ناحیه با

بالغه رش���یده، بدون اذن ولی صورت پذیرد و در صحت آن ش���ک باش���د، اصل بر صحت آن اس���ت و 
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والیت پدر، منتفی خواهد بود. )انصاری، 1415، ص112( 

3-4. عموم ادله وجوب وفاء به عقود

گرفته باشد، شامل می شود.  کره رشیده، بدون اذن ولی صورت  که به وسیله بالغه با عقد نکاحی را 

بنابراین، عقد نکاح مزبور، نافذ معتبر و الزم الوفاء خواهد بود. )انصاری، 1415، ص113( 

3-5. اصل عدم اشتراط اذن ولی و صحت عقد نکاح

کره بالغه رش���یده، عدم اش���تراط اذن ولی اس���ت؛ زیرا فرض بر این است   اصل در صحت عقد نکاح با

ک جواز در تصرف تمامی امور از ناحیه  که دختر، به حد بلوغ و رش���د رسیده اس���ت. بلوغ و رشد، مال

ک تصرف در امور  هر انسان است. اشتراط اذن ولی با وجود بلوغ و رشد در امر نکاح و اختصاص مال

که در دست نیست. )شهید ثانی، 1416، 122/7(  مالی، دلیل قاطع می طلبد 

3-6. اجماع

کند، به اجماع  که بدون اذن ولی ازدواج   سید مرتضی از فقهای متقدم امامیه، بر جواز عقد دختری 

طایف���ه امامیه اس���تناد می جوید. )س���ید مرتض���ی، 1415، ص283( البته اجماع مورد ادعای س���ید 

مرتضی با روایات موجود، مدرکی است و اعتبار مستقل ندارد. 

4. استمرار والیت پدر و جد پدری تا پس از بلوغ و رشد در ازدواج دائم
کت���اب التهذیب و  ک���ه منجر به وطی نش���ود، این قول را ش���یخ طوس���ی در  برخ���الف ازدواج موقت���ی 

کرده؛ زیرا جمع بین روایات، چنین جمعی را ایجاب می کند،  االستبصار در جمع بین روایات اختیار 
همچنی���ن اهمی���ت و جایگاه ازدواج دائم با توجه به آثار و توابع آن و عدم امکان تحصیل همه آنها از 

که آن آثار  که با اذن ولی صورت پذیرد. برخالف ازدواج موقت با شرط مذکور  ناحیه دختر الزم است 

و توابع بر آن مترتب نیست. )طوسی، 1365، 379/7؛ الحر العاملی، 1409، 459/14( 

5. استمرار والیت ولی در ازدواج موقت نه دائم
گوینده این قول، مجهول است، ولی فقها متعرض آن شده اند. )بحرانی، بی تا، 211/23( مهم ترین 

ادله این قول، روایات است:

کند،  کسی ازدواج موقت  کره، نباید با  - روایات صحیحه بزنطی از امام رضا؟ع؟ فرمود: »دختر با

مگر با اجازه پدرش«. )الحر العاملی، 1409، 458/14( 

که پ���در دارد، ازدواج  کره ای  که فرمود: »دختر با - روای���ت صحیح���ه ابی مریم از امام ص���ادق؟ع؟ 

موق���ت نمی کند مگر با اذن پدرش«. )طوس���ی، 1365، 255/7( در مقاب���ل این دو روایت، دو روایت 
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که اذن پدر را ضروری نمی داند.  دیگر است 

که می گوید:  - روایت حلبی 

ک���ره را می توان بدون اج���ازه پدر متعه کرد؟ در پاس���خ فرمود  از ام���ام؟ع؟ پرس���یدم دختر با
که منظور،  که عفت خود را با آن حفظ می کند  که امری اقتضاء نکند  اش���کالی ندارد، مادامی 

حفظ بکارت است. 

- روایت ابی سعید حناط می گوید: 

کره ای است که پدر و مادر دارد و می خواهد من با او پنهانی ازدواج کنم. آیا این کار  دختر با
ج خودداری کن.  را انجام دهم؟ در پاسخ فرمود آری می توانی با او ازدواج کنی، اما از موضع فر
ج خودداری نمایم با اینکه خودش راضی است؟ فرمود هر  پرس���یدم آیا الزم اس���ت از موضع فر
کار برای دختران بکر، ننگ است. )الحر العاملی، 1409، 353/14(  چند راضی باشد؛ زیرا این 

در روایت اخیر، به دلیل ضعف در سند، یعنی مجهول بودن ابی سعید و ضعیف بودن محمدبن 

کنند.  که اذن ولی را در متعه الزم می دانند، معارضه  سنان، نمی توانند با دو روایتی 

6. قول تشریک
کره رش���یده، من���وط به اجازه وی همراه پ���در یا جد پدری  تش���ریک در والی���ت، یعنی نکاح با دختر با

کرده اس���ت. )حلبی، بی تا، ص292( تش���ریک در  کافی اختیار  اس���ت. این قول را ابوصالح حلبی در 

که باید ب���ا رضای دختر، او را ب���ه ازدواج درآورد، یعنی هیچ یک  والی���ت، یعنی والیت برای پدر اس���ت 

کرده اس���ت )مفید، 1410، ص510(.  اس���تقالل در ازدواج ندارند. این قول را مفید در المقنعه اختیار 

مهم ترین ادله این قول، احتیاط و جمع بین روایات است. 

6-1. احتیاط

که پدر، اذن دختر را نیز بگیرد.  اخبار متضمن احتیاط در فروج، ایجاب می کند 

6-2. جمع بین اخبار

بعضی از روایات، بر اس���تقالل بکر در امر ازدواج، و برخی دیگر بر اس���تقالل پدر داللت دارند. از جمع 

که برای هر یک از پدر و دختر در امر ازدواج حقی است،  بین این دو دسته روایات استفاده می شود 

که از آن تش���ریک تعبیر می ش���ود. چنان که  یعن���ی ازدواج ب���ا رضایت دختر و اراده ولی تحقق می یابد 

موثقه صفوان بر آن داللت دارد. وی می گوید: 

عبدالرحمن با موسی بن جعفر؟ع؟ در زمینه تزویج دخترش با برادرزاده اش مشورت کرد. آن 
حضرت فرمود: »به تزویج در بیاور درحالی که این ازدواج، به رضایت دختر نیز باش���د؛ زیرا برای 
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او نیز حقی در امر ازدواج است«. )طوسی، 1365، 378/7؛ الحر العاملی، 1409، 214/14( 

کرد. امام؟ع؟ همین  خالدبن داوود با امام موسی بن جعفر؟ع؟ در زمینه تزویج دخترش مشورت 

کالم را فرمود. برخی فقها در ادله مذکور بحث کرده اند، چنان که فیض کاشانی در این زمینه می نویسد: 

ک مغایرت دارد،  گفته ش���ده اس���ت. استقالل مس���تفاد از برخی روایات با اشترا »در جواب از احتیاط 

چنان ک���ه در روای���ت صحیحه محمدبن مس���لم به عدم لزوم مش���ورت با دختر تصریح ش���ده اس���ت. 

که تزویج پدر،  )طوس���ی، 1365، 390/7؛ الح���ر العاملی، 1409، 217/14( در روایت حلبی آمده اس���ت 

کراهت دختر، جایز و نافذ است. مفاد این روایات جمع مذکور را نمی پذیرد )طوسی، 1365،  حتی با 

381/7(. وی درباره دلیل دوم گفته است که سند روایت صحیح نیست، همچنین بر مطلوب داللت 

ن���دارد؛ زیرا امر امام؟ع؟ به تزویج، منافاتی با اس���تقالل ندارد. این مطلب در ثبیه بلکه در اجنبیه نیز 

که نظریه  تشریک  که عقد ایشان با رضایتشان جایز است. واقعیت این است  گفته می شود  چه بسا 

که مطرح شد با برخی از روایات سازگار نیست؛ زیرا در بعضی از آنها مانند روایت سعدان بن  با جمعی 

مس���لم، اجازه پ���در را در بکر الزم نمی دانن���د. فقهای امامیه، وجوهی برای جم���ع بین روایات مطرح 

که شرحی بر لمعه است، می نویسد:  کتاب النجعه  کرده اند، چنان که عالمه شوشتری در 

که در آنه���ا آمده، دختران بکر  که منظور از روایاتی  ک���رد  می ت���وان بین روایات چنین جمع 
که ازدواج آنها بدون اذن پدران، مایه نزاع  کنند، آن است  بدون اجازه پدرانشان نباید ازدواج 

گرفت.  و فساد الزم است و برای جلوگیری از نزاع و فساد الزم است از پدران اجازه 

که  که در آنها آمده دختران بکر با وجود پدر، اختیار ازدواج خود را ندارند، آن است  مراد از روایاتی 

پدران، بهتر می توانند در مصلحت دختران نظارت داشته باشند و دختران نباید بدون نظرخواهی 

که  که مردم را می شناس���ید و با آنان محش���ور می باشد، نیازی ندارد  کنند، اما بکری  از پدران ازدواج 

کند بلکه می تواند خودش تصمیم بگیرد، چنان که از صدر و ذیل ابی مریم استفاده  به نظر پدر عمل 

می شود. )تستری، 1369، ص353( 

مرحوم حاج سید احمد خوانساری صاحب جامع المدارک، وجه دیگری برای جمع آورده است. 

وی در این زمینه می نویسد: 

ک���ه داللت دارند ب���ر اینکه با وج���ود پدر،  گف���ت: »روایاتی  در جم���ع بی���ن روای���ات می توان 
دختر اختیار ندارد، بر موردی حمل می ش���ود که پدر، اقدام به ازدواج او کرده باش���د؛ زیرا دختر 
که داللت بر استقالل دختر دارد، الزم  کند یا اجازه دهد، و روایاتی را  نمی تواند ازدواج پدر را رد 
اس���ت بر موردی حمل ش���ود که پدر چنین کاری را انجام نداده باش���د«. )خوانس���اری، 1405، 

 )158/4

چنی���ن جمع���ی را عرف نمی پذی���رد. بنابراین، جمع عرفی نیس���ت بلک���ه بای���د آن را جمع تبرعی 
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که اعتبار الزم را ندارد. استاد مرحوم سید محمدحسین مرعشی در این زمینه می نویسد:  دانست 

که بر اعتبار رضایت  که بگوییم روایاتی  به نظر می رسد مقتضای جمع بین ادله این است 
پ���در یا نفی اعتبار اذن دختر و یا اس���تقالل پدر داللت دارن���د، بر والیت ولی بر دختر مطلقا، اعم 
که دختر را پس از  از اینکه بالغ و رش���یده باش���د یا نباش���د، داللت دارند. اما با توجه به روایاتی 
کرد  رس���یدن به حد بلوغ و رشد مس���تقل می داند، می توان اطالق روایات دس���ته اول را تقیید 
غ رس���یده، اما به حد رش���د نرس���یده باش���د؛ زیرا بعضی از روایات  به موردی که دختر به حد بلو
دس���ته دوم در صورتی که دختر رش���یده باش���د او را مس���تقل می دانند، مانند روایت زراره از ابی 

جعفر؟ع؟. )مرعشی، 1382، ص15-14( 

نیز می توان اطالقات استقالل دختر را که در روایت سعدان آمده، به دختری حمل کرد که رشیده 

لت بر استقالل دختر در حال بلوغ و رشد دارد  نیز باش���د و معبتره عبدالرحمن بن ابی عبداهلل نیز دال

و جعل والیت را برای ولی، امری اختیاری قرار داده اس���ت، مضاف بر اینکه اطالق ادله، استقالل هر 

کس والیتی بر  ش���خص بالغ، عاقل و رش���ید در امور شخصی خود استفاده می ش���ود. بنابراین، هیچ 

دختر بالغه عاقله رشیده نخواهد داشت. )مرعشی، 1382، ص14-15( با جمع ارائه شده قول عدم 

کره بالغه رش���یده، ثابت می ش���ود مع الوصف با عنایت به روایات فراوان مربوط  والیت ولی بر نکاح با

کراهت دارد،  که از آن  کره بالغه رشیده به ازدواجی  که اجبار با به احتیاط در فروج، دانسته می شود 

منجر به فساد عظیم، قتل، زنا و فرار دختر از خانه می شود )نجفی، بی تا، 184/29(. از نادیده گرفتن 

کم بر جامعه هم، خسارت های  تجارب خیرخواهی و درک مصالح پدر یا جد پدری و س���نت های حا

کره اس���ت. بنابر اش���تراط اجازه ولی، چنانچه او، دختر را از ازدواج با  جبران ناپذیری برای دختران با

کند، ساقط می شود. برخی از فقهای امامیه، بر سقوط والیت، ادعای اجماع دارند.  هم کفو منع 

کم کره بالغه رشیده و اذن حا 7. ازدواج دختر با
کره بالغه رش���یده در فرض منع ولی از ازدواج  محقق حلی در شرایع االس���الم در زمینه ازدواج دختر با

کند، هرچند اجماع، آن را ناپسند می شمارد«. )حلی،  که او خودش ازدواج  می نویسد: »مجاز است 

کم  1409، 502/2( بنابرابن، منع پدر، مانع از ازدواج او نخواهد بود و ازدواج او منوط به اخذ اذن حا

نیست. صاحب جواهر در تبیین این عبارت می نویسد: 

که پدر و یا جد پدری از ازدواج وی با هم کفوش ممانعت می کنند،  کره رش���یده ای  دختر با
کم ن���دارد. برخالف  کند و نیازی ب���ه مراجعه به حا می توان���د خ���ودش به طور مس���تقل ازدواج 
کم نقل شده، مخالفی را در این مسئله از اصحاب  آنچه از فقهای اهل سنت مبنی بر اجازه حا

امامیه نمی شناسیم. )نجفی، بی تا، 184/29( 
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کم  کره بالغه رش���یده، نیازی به مراجعه به حا بنابراین، به اجماع فقیهان امامیه، ازدواج دختر با

و اذن او ندارد. 

8. یافته های پژوهش
فقه���ای امامی���ه، به والیت پدر و جد پ���دری بر دختر صغیره، مجنونه و بالغه غیر رش���یده، اتفاق نظر 

که  کره بالغه رش���یده از زمان ائمه؟مهع؟ مورد توجه اصحاب بوده  دارند. مس���ئله اس���تمرار والیت بر با

کثرت و تنوع س���ؤاالت از ائم���ه؟مهع؟ و روایات فراوان موجود از چنین ام���ری حکایت می کند. فقهای 

کره بالغه رشیده، اختالف  متقدم و متأخر امامیه در زمینه مسئله استمرار والیت پدر و جد پدری بر با

نظر دارند. 

کرد: مجموع اقوال فقها را می توان در شش قول جمع بندی 

- استمرار والیت پدر و جد پدری؛

کره بالغه رشیده در امر ازدواج؛ - استقالل با

- اس���تمرار والی���ت پدر و جد پدری تا پس از بلوغ و رش���د در امر ازدواج دائ���م، به خالف موقت در 

که منجر به وطی نشود؛ صورتی 

- استمرار والیت ولی در ازدواج موقت نه دائم؛

کره بالغه رش���یده، منوط به اجازه وی همراه پدر یا جد  - تش���کر در والیت، یعنی نکاح با دختر با

پدری است. 

کرده اند، مانند استاد مرعشی در مقاله چاپ شده در مجله رهنمون.  برخی فقها ادعای شهرت 

کره بالغه رش���یده در امر ازدواج، جایگاه برجس���ته ای بین  از می���ان اق���وال پنج گانه، قول اس���تقالل با

متقدمان و متأخران فقهای امامیه دارد. 

9. نتیجه گیری
که در این مورد باید  کلی دریافت شد  در مبحث اصل لزوم و یا عدم لزوم والیت در ازدواج به صورت 

کرد، یعن���ی اصل، همان عدم والیت ش���خص بر نفس دیگری  قاب���ل به تفصیل ش���د و موردی عمل 

که با دلیل ثابت ش���ده باشد. با توجه به حساس���یت موضوع و وجود چنین  اس���ت، مگر در مواردی 

کرد نه اینکه به  کرده و حکم والی���ت را منحصر در موارد منص���وص آن  اصل���ی باید احتیاط بیش���تری 

گیر، فاقد پشتوانه ای مشخص  صورت دلخواه، به موارد دیگر تعمیم داد و احکام سخت و دست و پا 

کرد. در نزد فقیهان امامی، زنان ثیب، خودش���ان عهده دار و مالک امور ازدواج خویش���ند، اما  صادر 
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کنند. در ن���زد فقیهان، تنها  کس���ب  کره باید اج���ازه ولی خود را در مورد ازدواج  ک���ودکان و دخت���ران با

کره رش���یده، میان فقهای  پ���در و ج���د پدری بر ازدواج مولی علیه خ���ود والیت دارند. در مورد بالغه با

امامی اختالف ش���ده است. برخی طبق احتیاط و شماری نصوص وارده از طریق ائمه اطهار؟مهع؟ از 

که اغلب این اجازه  کره را به صورت مطلق، وابسته به اجازه ولی می دانند  رس���ول خدا؟ص؟ ازدواج با

کمالی برای رضایت خود او دانس���ته اند، اما بس���یاری از بزرگترین فقیهان امامی، نظر خالف  را نقطه 

آن را دارند. 
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