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  رشیدهیوالیت در نکاح باکره
 

 ٣، حسین کاویار٢، سمیه کلیجي∗١فرداکبر ایزدي علي

 استاد دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی . ١
 ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی بابلکارشناس . ٢
  دانشگاه مازندران دکتريدانشجويعضو باشگاه پژوهشگران جوان،  . ٣

 )٢١/١٢/١٣٨٩:  ـ تاریخ پذیرش نهایي١٦/٨/١٣٨٨: تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 اما نزدیکي صورت ،ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده رشیدهی بالغهیباکره

 قبل از بلوغ یا ، به غیرجماع،نگرفته یا نزدیکي در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر
قابل » نکاح«و » مالي« در دو موضع ، از بین رفته باشد، والیت بر او، بنابر قولي،عد از آنب

بر نفي والیت، در امور مالي فقهاي امامیه و اهل سنت . بحث و بررسي خواهد بود
با این وجود، در ارتباط با والیت در نکاح . نظر دارند اتفاق، رشیدهی بالغهیباکره
 ٥ به ،نظرات فقهاء در این باره. باشندنظر مياي اختالف دار،یده رشی بالغهی باکره

 ثبوت والیت در نکاح ؛ تشریک والیت؛عدم ثبوت والیت مطلقاً: دسته قابل تقسیم است
 ثبوت ؛ ثبوت والیت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛دائم و عدم ثبوت در متعه

 به تبیین و ، اقامه شدهی به ادلّه با رویکردی انتقادی،پژوهش حاضر. والیت مطلقاً
 رشیده در فقه و حقوق یهای مطروح پیرامون والیت در نکاح باکرهتحلیل دیدگاه

 .شود تشریح می، نظر مختار که تشریک والئی است،پردازد و در پایانایران می
 

 . رشیدهی بالغهی باکره ـ نکاح ـوالیت   هاکلید واژه
 
  طرح مسألهـ١

 در ،بختي دختران جوانتواند باعث انتخاب درست و در نتیجه نیکدي ميعوامل زیا
کند، اهرم نظارتي پدر در امر ازدواج گري مياما آنچه بیشتر جلوه. زندگي آتیه باشد

ي از رشد فکري هاي خانواده، به حدّویژه دوشیزگان است که به لطف حمایت، بهدختران
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تجارب حاصل از گذشت . مور مالي، تصرف داشته باشنداند که قادرند به تنهایي در ارسیده
 که هرگاه امري، مورد نظارت قرار گرفته شود، احتمال کردهزمان، این نکته را اثبات 

ای آمیزه«. نکاح بکر رشیده نیز مستثناء از این امر نیست. موفقیت در آن بیشتر خواهد بود
 ).١/٨١ ،کاتوزیان(» کندمین می استواری نکاح و سعادت دختر را تض،از عشق و تجربه

 خصوصاً قشر جوان، این شبهه وجود دارد که ،با توجه به اینکه در میان مردم
تواند بدون اي که به حدّ بلوغ اجتماعي رسیده، نیازي به اذن پدر نداشته و مي دوشیزه

رد که  دیگري وجود دای ازدواج نماید، یا در مقابل، ایدهدخالت او، با فرد دلخواه خویش
گونه نظرخواهي و  هیچ، قدرت دیده و در این زمینهیان، اذن در نکاح را تنها از زاویهپدر

 به عقد فردي درآورده و یا خواستگار ، و دختر را به اختیار خویشنداردمشورتي با دختر 
 لذا در این نوشتار درصددیم تا با مراجعه به ؛اش را رد خواهد کردخوب و مورد عالقه

فقها در این . قهي، حدود والیت و استیذان ولي در مورد چنین نکاحي، تبیین شودمتون ف
تواند مستقالً دختر را به عقد برخي معتقدند که پدر مي.  اختالف دیدگاه دارند،زمینه

تواند بدون  هرچند دختر ناراضي باشد و برخي دیگر معتقدند دختر مي؛هرکسي درآورد
 حتي فقهایي، قائل به تشریک والیت کند؛اهد، ازدواج  با هر کسي که بخو،مشورت پدر

این . توانند مستقالً عمل کنند به این معنا که هیچ کدام نمي؛باشندمیان ولي و دختر مي
در حالي است که معتقدین به قول استقالل، با ردّ قول تشریک والیت، احتیاط را در نظر 

. اند نمودهتلقینسته و آن را شایسته گرفتن اذن هر یک از پدر و دختر در امر نکاح دا
لذا وجاهت ).  قانون مدنی١٠٤٣ یماده(قانونگذار نیز این طریق را اعمال کرده است 

نظر آنها و بحث در منشاء اختالفات  ریق بررسي دیدگاه فقهاء و اختالفشرعي آن، از ط
ودن قانون ب و شبهات موجود در این زمینه مبني بر غیرمنطقيشود  میموجود اثبات 

 شود؛ همچنینشناخته میموضوعه در مالك قرار دادن اذن ولي بر نکاح دختر، مردود 
 بعد از ،در این پژوهش. تعارض میان نظر مشهور فقهاء و قانون مدني برطرف خواهد شد

  .شوداقوال مطروح در مسأله پرداخته می نقد و تحلیل ،بیان مفاهیم کلیدی به نقل
 : سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از،ربرای تحقق این منظو

 چه کسی است؟ والیت مذکور در مورد چه دختری ی والیت بر عهده،در نکاح ـ
 شود؟ مطرح می

 شود یا همچنان پابرجاست؟ با رسیدن باکره به بلوغ و رشد قطع می،آیا این والیت ـ
 ؟ ی است رشیده تا چه حدّی بالغهی نفوذ ولی در نکاح باکرهیمحدوده ـ
  بدون اذن ولی چیست؟، رشیدهی بالغهیوضعیت حقوقی نکاح باکره ـ
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 شناسيمفهومـ ٢
 اذن به معناي رهایي از محجوریت و رخصت در تصرف براي ،در اصطالح فقهي: ذنإ

 اذن ،در اصطالح حقوقي). ١٩ابوجیب، (کسي که شرعاً حق تصرف نداشته باشد، است 
رضاي . علي که از دیگري ابراز شده باشدعبارت است از رضاي به فعل یا ترك ف

 از رضایت انجام ، هر یک،اذن و اجازه). ١/٢٣٦جعفري لنگرودي، ( اذن نیست ،اظهارشده
 اذن قبل از وقوع کهصورت بدین: لذا تفاوت ظریفي با یکدیگر دارندکند؛فعل حکایت مي

اگر او بمیرد، اذن اذن قائم به مأذون نیست؛ پس . عمل مأذون است و اجازه، بعد از آن
 ).١/٢٣٧همان، (االصول جایز است  اذن علي. رسدساقط است و به ارث نمي

شرعي که به خاطر نقصي که در  عبارت است از تسلط ،والیت در اصطالح فقهي: والیت
علیه موجود است، یا رعایت مصلحتي که در امور ایشان وجود دارد، به انسان کامل مولي

اي که به  عبارتست از سلطه،والیت بر عقد نکاح). ٣٢١مغنیه،  : ـنک(واگذار شده است 
تواند انشاء عقد ازدواج را که براي وي یا فرد دیگري نافذ باشد،  شخص مي، آنیوسیله

 اذن در نکاح این است که  تفاوت والیت با،بنابراین). ١/٨٩االسالمي، شیخ: ـ نک(تصدي کند 
 هرچند ، لیکن اذندنبال خواهد داشت؛ه  و آثاري را بها حقوقي است که پیامدیوالیت امر

 .دنبال خواهد داشت  اما تنها رفع مانع نموده و صحت نکاح را به،امري حقوقي است
شهید ثاني در کتاب .  بکر در فقه در غیرمعناي لغوي آن استعمال شده است:بکر
خولي انجام نداده  فردي است که ازدواج نموده اما د، معتقد است، بکرشرح لمعهحدود 

 اما اطالق بکر بر قسم اخیر را اظهر ؛باشد بکر مي،است و نیز فردي که ازدواج نکرده
 تحریرالوسیلهامام خمیني نیز در ). ٩/١٠٨ ،الروضة البهیة شهید ثانی،(دانسته است 

 کسي است ، بکر، فقها اتفاق دارند کهبنابراین). ٢/٤١٩خمینی، امام(همین نظر را دارد 
شدن نه اینکه حتماً بکارت داشته باشد؛ لذا اگر زائل ؛ دخولي بر او صورت نگرفته باشدکه

باشد  بکر ميی، به منزله صورت پذیرد،)مثل پرش و ورزش( به غیر وطي ،دوشیزگي
؛ ٢/٢٦١، منهاج الصالحین؛ خویي، ١٥٦سبزواري، ؛ محقق٢/٥٨٧، الفقهاءتذکرهحلي، (

 ).٤/٢٢ي، ؛ جزیر٢/٧٠٤یزدي، طباطبایي
 ، همچون ابوحنیفه، رشید به این معناست که فرد،در اصطالح فقهاي عامه: رشید

مالش را در راه حالل انفاق نموده و از صرف آن در راه حرام، خودداري نماید و در مسیر 
در اصطالح فقهاي . ر انفاق نیز اسراف و تبذیر نکندبیهوده و معصیت خرج نکرده و د

 ، رشید،بنابراین). ١٤٨ابوجیب، (ردي است که مصالح مالش را دریابد  ف،امامیه نیز رشید
تواند مصلحت خویش را در امور مالي مقابل سفیه بوده و آن فردي است که نمي

 ).١٢١شهید اول، : ـ نک(تشخیص دهد 
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  اولیای قرابتي در نکاحـ٣
کس بر تزویج هیچطبق دیدگاه فقهاي امامیه، . از جمله اسباب والیت در نکاح، قرابت است

محقق : ـ نک( جز پدر و جد پدري به باال، وصي و مالک عبد و حاکم ؛دیگري والیت ندارد
؛ ١٦/١٢٤؛ نراقي، ٤/١٥١؛ خوانساري، ٢٠٨ـ٢/٢٠٩مقداد، ؛ فاضل٢٧٦، مختصر النافعحلي، 

 چون مالکیه و حنابله و ،فقهاي عامه). ٢/٧٧؛ طباطبایي، ٢/١٤؛ فاضل هندي، ١/٦٢عاملي، 
اند و حتي ابوحنیفه بوحنیفه عالوه بر پدر و جد پدري، پسر را نیز از اولیاي قرابتي دانستها

رشد، ابن: ـ نک(تر از والیت آن دو خواهد بود  شایسته، معتقدند که والیت پسر،و ابویوسف
 والیت پسر را از لحاظ بنوت رد نموده بلکه ،البته فقهاي شافعي). ١٦/١٥٨؛ نووي، ٢/١٣

 ).٣/١٥١شربیني، ( والیت خواهد داشت ،د وي به جهت تعصیبمعتقدن
با این . ترین فرد در نهاد خانواده را مادر دانستشاید بتوان پرمسئولیت: والیت مادر

تواند مسئولیت سنگین والیت در نکاح را بر دوش خویش پذیرا باشد؟ وجود، آیا مادر مي
 ،شرایعید ثاني در شرح خویش بر شه.  میان فقها اختالف وجود دارد،در این زمینه

تأکید بر انحصار والیت بر پدر و جد پدري، وصي، حاکم و مالک کرده و از این طریق 
قول مشهور فقهاء بر ). ٧/١١٦ ،مسالک االفهام شهید ثانی،(نماید والیت مادر را رد مي
؛ ١/٦٣؛ عاملي، ١٢٣ـ٧/١٢٤حلي، (راي مادر و جد مادري نیست این است که والیتي ب

 سمت ، به پیروي از فقه امامیه،قانون مدني). ١٧٠ـ٢٩/١٧١؛ نجفي، ٢٣/٢٠٢بحراني، 
اما با .  پدري اختصاص داده و آن را براي مادر نشناخته استوالیت قهري را به پدر و جدّ

 خود در یک خانه و زیر ی پدري با نوه چه بسا جدّ،ل فرهنگي عصر جدیدتوجه به تحوّ
 به سرنوشت او عالقمند نیست تا ، پدر یا مادریند و به اندازهکیک سقف زندگي نمي

 منحصراً به او ، امور محجور برابري کند و یا بعد از پدر، والیتی، در ادارهبتواند با پدر
 مصلحت ،رفتن دانش فکري بانوان، چه بسا بعد از پدروانگهي با باال. تعلق داشته باشد

 نه ؛ امور شخصي و مالي او به مادر واگذار گرددیرهل در این باشد که سرپرستي و اداطف
به ویژه آنکه مادر دلسوزتر و فداکارتر از هر شخص دیگري نسبت به فرزند . به جد پدري

 ).٣١ـ٦٣اسدی، ؛ سادات٣٧٧صفایي و امامي، : ـ نک(خود است 
 

  رشیدهیفقهاء در باب والیت در نکاح باکره دیدگاه ـ٤
زدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده اما نزدیکي صورت نگرفته یا اي که ا کاملهیباکره

 ، قبل از بلوغ یا بعد از آن، به غیرجماع،نزدیکي در دُبُر انجام شده یا اینکه بکارت دختر
قابل » نکاح«و » مالي«از بین رفته باشد، در حکم بکر بوده و والیت بر او در دو موضع 
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نظر فقهاي امامیه و اهل سنت در نفي والیت بر  اتفاقتوجه بهبا . بحث و بررسي خواهد بود
نظر وجود دارد ی رشیده، اختالفی بالغهدر ارتباط با والیت در نکاح باکرهامور مالي دختر، 
 . مورد نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت، آنی، هر یک از اقوال و ادلهکه در این مبحث

 
  عدم ثبوت والیت مطلقـ١ـ٤

چه در دائم و چه در ( رشیده ی، معتقدند که ولي در نکاح بالغهرطرفداران این نظ
، در  والیتي ندارد؛ زیرا دختري با اوصاف مذکور، عالوه بر اختیار در امور مالي،)منقطع

؛ ابن جنید، نقل ٣٦، احکام النساءمفید، : ـ نک(رأي و مستقل است  امر نکاح نیز صاحب
؛ ١٢٢، االنتصار؛ سید مرتضي، ١٤٨؛ سالر، ٧/١١٤، مختلف الشیعهشده از عالمه حلي در 

؛ ٢/٥٠٢؛ محقق حلي، ٢٧٣ـ٢/٢٧٤؛ طوسي، ٢٣/٢١١؛ بحراني، ٢/٥٦١ریس، ابن اد
؛ ١٦١؛ شهید اول، ١٢/١٢٣؛ کرکي، ٣/٢١؛ فخرالمحققین، ٧/١١٥، الشیعه مختلفحلي، 

قوط برخي فقهاي عامه چون حنفیه، قائل به س). ٢٩/١٧٤؛ نجفي، ٥/١١٦شهید ثاني، 
 به شرطي که کفو خویش را انتخاب باشند؛ والیت ولي و استقالل دختر در امر نکاح مي

 ،کفو خود ازدواج کند، وليّهرگاه به غیر. المثل ازدواج نکندکند و نیز به کمتر از مهر
 به کمتر از ، فسخ ازدواج را بخواهد و اگر با کفو،تواند از حاکمحق اعتراض دارد و مي

تواند  ميکه زوج، مهرالمثل را کامل نپردازد، وليّ اج کرده و در صورتيمهرالمثل ازدو
 ).٤/٥١؛ جزیري، ٧/٣٣٧قدامه، ؛ ابن٢/٨رشد، ابن: ـ نک(خواستار فسخ نکاح شود 

 
 ادلّه و مستندات

 آیات) الف
و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فالتعضلوهن أن ینکحن أزواجهن اذا «:  اولیآیه

 مذکور، عمومیت یوجه استدالل به آیه). ٢٣٢/بقره( »بالمعروفتراضوا بینهم 
؛ ٣٢٢،مسائل الناصریات(باشد که سید مرتضي مي» فالتعضلوهن أن ینکحن أزواجهن«

براي ) ٢٩/١٧٥نجفی،  (جواهرو صاحب ) ٥/١١٦(، شهید ثاني )١٢٠، انتصارهمو، 
 . انداستدالل بر قول استقالل دختر به آن استناد نموده

والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهنَّ أربعه أشهرٍ و «:  دومیآیه
). ٢٣٤/بقره(» عشراً فاذا بلغن أجلهن فالجناح علیکم فیما فعلن في انفسهنّ بالمعروف

» فاذا بلغن اجلهن فالجناح علیکم فیما فعلن في انفسهنَّ بالمعروفِ «ی آیه،وجه استدالل
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و ) ٢/٥٦٢ادریس، ابن(، )٣٢١، مسائل الناصریاتیدمرتضي، س(است که سید مرتضي 
 فعل زن وند،خداکه اند به آن استناد نموده و متذکر شده) ٢٩/١٧٥نجفی،  (جواهرصاحب 

 بدون اینکه پدر و جد پدري را لحاظ کرده باشد و عقد را به خود زنان ،را بر او مباح نموده
همچنین از جمله افعالي ). همانسیدمرتضي، (نسبت داده و از منع اولیاء نهي کرده است 

دهند، عقد نکاح است؛ زیرا خداوند به تصریح این آیه، که زنان نسبت به خودشان انجام مي
 .شود افعال عام است و شامل نکاح نیز ميیبراي زن مباح کرده و اباحه در همهآن را 

 

 روایات) ب
والیت زن «:  که حضرت فرمودروایت کرده) ص(ابن عباس از پیامبر : روایت اول

). ٢/٢٣٢سجستاني،  (١»شوهر، نسبت به خودش در امر نکاح از ولیش سزاوارتر است بي
سید مرتضی، : ـ نک(مرتضي است که سید » األیم«روایت مذکور، وجه استدالل به 

شهید . اندبه آن استناد نموده) ٢٩/١٧٧نجفی، : ـ نک(هر او صاحب جو) ١٢١، االنتصار
در این خبر، اشاره » أیم«باشد؛ زیرا وجه داللت روایت مزبور، ابتداي آن مي«: ویدثاني گ

 لذا به خاطر ،بوده» أیم«بکر با اینکه داخل در . دارد) اعم از بکر و ثیبه(همسر به زن بي
» یادآوري این نکته که سکوتش از جواب لفظي کفایت خواهد کرد، دوباره ذکر شده است

نیز در روایاتي که براي استقالل زن در امر نکاح بیان نموده، روایت ابوحنیفه ). ٧/١٢٢(
همچنین وي، . باشد اول ميیالبته حدیث، تنها شامل جمله.  استفوق را ذکر کرده

احادیثي که بر اشتراط والیت ولي در امر نکاح داللت دارند را بر صغیره و مجنونه حمل 
 ).٢/١٢٩سید سابق، (کرده است 

اي به نزد پیامبر دوشیزه«روایت دیگري از ابن عباس نقل شده است که  :روایت دوم
 براي اینکه خود را از ؛ مرا به ازدواج پسر برادر خویش درآورد،پدرم: آمد و گفت) ص(

. در حالیکه من راضي به این ازدواج نیستم. پستي و حقارت باال برد و شخصیت بخشد
هیچ رضایتي نسبت به کار :  دختر گفت.به انتخاب پدرت رضایت بده: حضرت فرمود

بیهقي،  (»برو با هر کسي که دوست داري، ازدواج نما: پیامبر فرمود. پدرم ندارم
اگر سند «: نویسد روایت مذکور ميیثاني دربارهشهید ).١/٦٠٢؛ قزویني، ١١٧ـ٧/١١٨

، ایتترین دلیل است؛ زیرا این رو واضح،روایت صحیح باشد، از لحاظ داللت بر مقصود
 برخالف اولي که تنها قول به ؛رساند رشیده را ميیاستقالل و ثبوت والیت دوشیزه

                                                                                                                             
  .»األیم أحقُّ بنفسها من ولیها، و البکر تستأذن في نفسها و اذنها صماتها«. ١



 ١٧  رشیدهی  والیت در نکاح باکره 

 

 بنابراین حجت است،ي عامّ ،اما روایات نقل شده). ٧/١٢٣(» تشریک را نفي خواهد نمود
مگر اینکه ما با مجبر به شهرت، آن دو را بپذیریم؛ ). ٧/١٢٥ ،شهید ثانی: ـ نک(نیستند 

از اهل سنت حدیث، کند در حالیکه این دو  حجیت ميی، افادهات مازیرا جبر در روای
همچنین ما به ترك . توان بکار بردپس جبر را در این روایت عامي نمي. اندروایت شده

یم، بلکه حتي به ترك روایاتي از عامه که موافق با روایات اهروایات عامه سفارش شد
 به لحاظ ،يبنابراین دو روایت عامّ). ١٦/١١٠، نراقي(ایم مأمور گشته ،باشندامامیه مي

 مورد ، رشیدهیهتوانند به عنوان دلیل بر قول استقالل دختر باکرعدم صحت سند، نمي
 .استناد قرار بگیرند
نقل کرده است که حضرت ) ع(حازم که از امام باقر بن منصوری صحیحه:روایت سوم

» ، مگر با اختیار خودشکندو او ازدواج نميشود با دوشیزه و غیر او مشورت مي«: دفرمو
 جواهرو صاحب ) ١٢/١٢٤(، محقق کرکي )٧/١١٦(عالمه حلي ). ٧/٣٨، تهذیبطوسي، (
 رشیده، حدیث مزبور را مورد استناد قرار یاستدالل بر استقالل بالغهدر ) ٢٩/١٧٦(

 معرفي نموده ترین روایت از لحاظ سنديحازم را روشنشهید ثاني روایت ابن. اندداده
شهید : ـ نک(ي که ادعا شده، تأمل نموده است  به حدّ،البته در صحت سند حدیث. است

: ـ نک(داند  حدیث مزبور را صحیح مينهایه المرامدر حالیکه صاحب ) ٧/١٢٨ثانی، 
 یی بالغه، قاصر از داللت بر استقالل باکرهعالوه بر آن، روایت مزبور). ١/٧٣عاملي، 

اما حداقل چیزي که روایت بر آن ). ٧/١٢٨شهید ثاني، : ـ نک(ر نکاح است رشیده در ام
 نه اینکه استقالل دختر در امر ؛کند، عدم استقالل پدر در ازدواج دختر استداللت مي

 از ، اشتراك والیت میان ولي و دختر را نفي نکرده که آن،لذا این روایت. نکاح جایز باشد
؛ همانشهید ثاني، : ـ نک(باشد  رشیده ميیی باکرهبالغهاقوال مطرح در باب والیت بر 

 یهتواند در استدالل بر استقالل باکر روایت مذکور، نمي،بر این اساس). ١٢/١٢٥کرکي، 
 .  مورد توجه قرار گیرد،رشیده در امر نکاح

 

 اجماع) ج
: ـ نک( رشیده در امر نکاح، ادعاي اجماع نموده است یسید مرتضي بر استقالل باکره

البته وي آن را به عنوان اولین دلیل بر استدالل قول مزبور، ). ١٢٢، انتصارسید مرتضی، 
: نویسد چنین مي،شهید ثاني در مورد اجماع ادعایي سید مرتضي. ذکر کرده است

 چطور فقیهي چون سید مرتضي که خبر ، حجت است؛اجماع منقول به خبر واحد«
). ٧/١٢٤شهید ثانی، (» ؟جماعي را مطرح نموده استداند، چنین امنقول را حجت نمي
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). ٢/١٨فاضل هندی، : ـ نک(فاضل هندي نیز طرح چنین اجماعي را ممنوع دانسته است 
تواند به  نمي، با توجه به وجود مخالفت فقهاي سابق، اجماع مورد استناد،در هر حال

 .عنوان دلیل ارائه شود
 رشیده و استقالل یقائلین به ثبوت والیت باکرهی  مباحث ارائه شده، ادلهبا توجه به

تواند مورد استناد واقع شود؛ زیرا مدلول  نمي،او در امر نکاح که قول مشهور فقهاست
 ضعیف و ، داللتي بر مطلوب نداشته و روایات نیز برخي از لحاظ سندي،آیات مذکور

 ندارند و نیز اجماع  داللتي صریح بر استقالل دختر در امر نکاح،برخي از لحاظ متني
 . برخوردار نیست، مدرکی است و از اعتبار مستقل،مورد ادعای سید مرتضی

 
 اصل) د

 ینوان دلیلي بر استقالل دختر باکره به ع،اصل عدم اشتراط اذن ولي در صحت عقد
به آن استناد کرده  ،شرح لمعهرشیده در امر نکاح بیان شده است که شهید ثاني در 

اصل عدم ثبوت والیت ولي بر بکر ). ٥/١١٦، الروضة البهیةید ثانی، شه: ـ نک(است 
شهید : ـ نک( با تأکید بر بلوغ و رشدي که مناط تصرف است، ذکر شده است ،رشیده
 مالك جواز تصرف در امور موجود است و تخصیص این ،بر این اساس). ٧/١٢٤ثاني، 

لذا همانگونه . ی بدون دلیل استجواز تصرف به امور مالي و منع آن در مورد نکاح، سخن
 والیت در امر نکاح نیز ساقط خواهد شد؛ زیرا براي ،رودکه والیت بر امور مالي از بین مي

البته اصل ). همان(باشد شدن والیت ولي، جز بلوغ و رشد چیز دیگري شرط نميزائل
). ١٦/١٠٩؛ نراقي، ٧/١٢٤شهید ثاني، : ـ نک( در تعارض با استصحاب است ،شده بیان

 بعد از بلوغ نیز والیت با ،رواز این.  بر دختر باکره وجود داشت، قبل از بلوغ،زیرا والیت
با توجه به «: گویدشهید ثاني در این زمینه مي. توجه به اصل استصحاب باقي است

 روایاتي که یبه عالوه، به واسطه. شوداستصحاب، استدالل در برابر مخالفان تمام مي
 ).٧/١٢٩شهید ثاني، (» شود مي ردّ،کنند، اصل ادعا شده  ثبوت والیت ولي ميداللت بر

 

  تشریک والیت ولي و دخترـ٢ـ٤
مفید، : ـ نک (اندقائل به قول تشریک والیت ولي و دختر شدهاي دیگر از فقهاء عده

همچنین از محقق بحراني نقل شده که . )٣٤٣؛ ابن زهره، ٢٩٩؛ ابوصالح، ٥١٠، مقنعه
شهید ). ٢٣/٢١١بحرانی، : ـ نک(باشد نیز، قائل به قول تشریک ميوسائل الشیعه  صاحب

) ١٢/١٢٦: ـ نک (جامع المقاصدو محقق کرکي در ) ٧/١٢٢: ـ نک (مسالک االفهامثاني در 



 ١٩  رشیدهی  والیت در نکاح باکره 

 

 ؛در ضمن بیان اقوال مطرح در این باب، قائل به تشریک والیت میان پدر و دختر هستند
این قولي است که فخرالمحققین آن . ، مورد نظر باشدنند جدّبدون اینکه دیگر اولیاء ما

 . بیان نموده و به شیخ مفید نسبت داده است) ٣/٢٠: ـ نک (ایضاح الفوائدرا در 
 

 ادله و مستندات 
 جمع میان ادله) الف

مسالک  از سوي شهید ثاني در ،هاي این قول به عنوان یکي از استدالل،جمع بین ادله
مطرح شده ) ٢٣/٢٢٦: ـ نک (حدائق الناضرهو شیخ بحراني در ) ٧/١٣٨ :ـ نک (االفهام
از آنجا که برخي روایات، بر استقالل «: شهید ثاني به نقل از قائلین این قول گوید. است

 هر یک از یر نکاح داللت دارند، لذا به واسطهدختر و برخي بر استقالل پدر در ام
شود و آن معناي از دختر و ولي استفاده ميروایات مزبور، ثبوت والیت براي هر یک 

، تنها اشتراك خواهد بود؛ زیرا عقدي که با توجه به نظر و اختیار هر دوي آنها صادر شود
از وسائل الشیعه صاحب ). ٧/١٣٨شهید ثانی، (» باشد جمع میان ادله ميیبه واسطه

ستقالل دختر در امر روایات و اخباري که بر ا«: نویسدطرفداران قول تشریک والیت مي
 حمل ،نکاح داللت دارند، بر استحباب استیذان دختر از پدر و بالعکس و نیز بر تقیه

خواهد شد؛ زیرا استقالل پدر در امر نکاح، قول شافعي و دیگر فقهاي عامه و استقالل 
 جمع بین ادله یهمو در زمینه). ١٤/٢١٥عاملي،  حر (»باشد قول ابوحنیفه مي،دختر
جمع بین ادله، علت قول تشریک والیت خواهد بود و این به خاطر تصریح به «: سدنویمي

همچنین مرحوم خویي ). همان(» باشداین قول و موافقت با احتیاط و دوري از تقیه مي
خویی، : ـ نک(باشد  علت قول تشریک والیت مي،جمع میان نصوصکه معتقد است 
و شیخ ) ٧/١٣٩: ـ نک(ز سوي شهید ثاني اما این استدالل ا). ٢/٢٦٤، کتاب النکاح

مردود است؛ زیرا اخباري که بر استقالل پدر و روایاتي که بر ) ٢٣/٢٢٦: ـ نک(بحراني 
اند؛ زیرا اخبار اولي بر نفي استقالل دختر داللت دارند، بر رد قول تشریک تصریح کرده

، بر استقالل بکر اهرتشریک و نفي استقالل بکر در امر نکاح و اخبار دومي به حسب ظ
 طبق دیدگاه ،رواز این. باشد، صراحت دارد تشریک و استقالل پدر ميیکنندهکه نفي

ی تشریک بوده و به همین دهکنن، هر یک از دو قول مطرح، نفي)همان(شهید ثاني 
 نیز تشریک جواهرصاحب . تواند باشد علت قول تشریک نمي،، جمع میان ادلهسبب

 ،که هر یک از ولي و دخترش نتوانند به طور استقاللي عمل نمایندوالیت را به نحوي 
 در حالیکه خویش به کرده؛قرار داده و وجه آن را، تنها جمع میان ادله فرض مورد تأمل 
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 کردهعدم داللت هر یک از دو قول استقالل پدر و استقالل دختر بر تشریک والیت، اعتراف 
 بنا بر احتیاط و به خاطر خروج از مخالفت هر یک از البته اگر). ٢٩/١٨٣نجفی، : ـ نک(است 

 ؛اخبار دو قول، تشریک والیت و استیذان از جانب طرفین مدنظر باشد، اشکالي نخواهد داشت
 چنین استنباط شود که تشریک والیت از جمع میان اخبار باشد، ،اما اگر از این رهگذر

 برای ، تشریک والیت میان ولي و دختر،ینبنابرا). ٢٣/٢٢٦بحراني، : ـ نک(اشتباه خواهد بود 
 .کند؛ زیرا هر یک از آن دو، بر امري غیر از دیگري داللت مياست نادرست ،جمع میان ادله

 
 روایات) ب

 یوسیلهنقض نکاح تنها به«:  که فرمود شنیدم)ع (از ابوجعفر: گویدزراره مي: روایت اول
اند ز فقها از این روایت چنین برداشت کردهاي اعده). ٥/٣٩٢کلیني، (» شودپدر واقع مي

ارد؛ زیرا اگر نکاح تنها از  بر اشتراك والیت بین پدر و دختر داللت د،که این روایت
که   در حالي؛بودشد، غیرصحیح بوده و اصالً نیازي به نقض آن نمي زن واقع ميیناحیه

ر دو واقع شده است نقض موجود در روایت، مؤید این نکته است که نکاح به رضایت ه
 دالّ بر اشتراك ،روایت مزبورکه هللا خویي معتقد است آیت). ١٤/٢١٤عاملي،  حر: ـ نک(

ست که بدون اذن پدرش ازدواج کرده والیت دختر و پدر است؛ زیرا روایت در مورد بکري ا
همچنین اگر نکاح .  حقي در نقض نکاحش ندارد، اینکه در مورد ثیّب، پدراست؛ به جهت

فلذا روایت در مورد بکري است که .  بدون اذن ولي باشد، محکوم به بطالن است،غیرهص
: ـ نک(بدون اذن ولي انجام گرفته که با صدور اجازه از سوي پدر، عقد صحیح خواهد بود 

 روایت زراره را بنا بر حصر موجود در ، شیخ بحراني،در مقابل). ٢/٢٦٦،کتاب النکاحخویی، 
 ).٢٣/٢١٥: ـ نک( است کردهستقالل دختر و نفي شراکت فرض آن، دالّ بر نفي ا
 :کند که حضرت فرمودنقل مي) ع(، امام صادقحازم از ابي عبدهللابن: روایت دوم

طوسي، (» باشدگیرند و نکاح بکر تنها به امر او ميبکر و غیرش مورد مشورت قرار مي«
 صالحیت این را ،حازمن ابیکه صحیحهمرحوم خویي معتقد است ). ٧/٣٨٠، تهذیب

 مزبور یورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صحیحهندارد که براي استدالل به قول تشریک م
-بن محمدیدر صحیحه» تأمرها کل أحد عدا األبیس« قول ی؛ لذا به واسطهمطلق است
این در حالي است که شیخ ). ٢/٢٦٦،کتاب النکاح خویی،: ـ نک(د خواهد شد مسلم مقیّ

، در مزبور را از نصوصي دانست که داللت صریح بر استمرار والیت ولي ، روایتبحراني
 ).٢٣/٢١٣بحرانی، : ـ نک( رشیده و نفي شراکت و نفي استقالل دختر دارد ی نکاح باکره

 .  مردود است،با توجه به توضیحات فوق، مباني ارائه شده از سوي قائلین به قول تشریک



 ٢١  رشیدهی  والیت در نکاح باکره 

 

 ئم و عدم ثبوت در نکاح منقطعوت والیت در نکاح داـ ثب٣ـ٤
). ٣/٢٣٦، استبصار؛ ٧/٣٨٠، تهذیبطوسی، : ـ نک (قول مزبور، دیدگاه شیخ طوسي  است

  در حالياست؛ تنها در نکاح دائم نیازمند اذن ولي ، بالغهیی رشیدهطبق این نظر، باکره
 . بر او والیتي نداردکه براي ازدواج موقت، وليّ

 
 ادله و مستندات

 ع میان ادلهجم) الف
 با اختصاص هر یک به ،جمع میان ادله«: نویسد به نقل از قائلین این قول مي،شهید ثاني

باشد و استقالل پدر و یا استقالل دختر در نکاح دائم و منقطع، از علل این قول مي
 است که این جهت به استتخصیص نکاح دائم به اخباري که شامل والیت پدر بر دختر 

 از اهمیت ،ح دائم به لحاظ فراواني حقوق و احکامش نسبت به متعه نکا،از سویي
تواند فرد مناسب براي زندگي دائم را از سوي دیگر، زن نمي. بیشتري برخوردار است
 برخالف متعه که ؛ از شناخت خصوصیات مردان عاجز است،انتخاب نماید؛ زیرا زن

به ). ١٣٩ـ٧/١٤٠شهید ثانی، (» نسبت به نکاح دائم از اهمیت چنداني برخوردار نیست
، به سبب نقص و  قابل رد باشد؛ زیرا محجوریت بکر،جمع میان ادلهکه رسد نظر مي

 فرقي میان نکاح دائم و منقطع ،رو، در این مورداز این.  اوستیکوتاهي فکر و اندیشه
لذا این .  درست او خواهد بودی، به سبب اندیشههمچنین عدم محجوریت بکر. نیست

 وقتي دختر در نکاح دائم، تحت ،بنابراین. کندم در نکاح دائم و منقطع فرقي نميحک
والیت ولي بوده به طریق اولي باید در نکاح منقطع نیز تحت والیت باشد؛ زیرا در نکاح 

؛ ١٢٦ـ١٢/١٢٧کرکي، : ـ نک(منقطع، احتمال وقوع ضرر و آبروریزي، شدیدتر خواهد بود 
 .نظر دارند چنین استداللي اتفاق فقهاء در ردّ،اینبنابر). ٧/١٤٠شهید ثاني، 

 

 روایات) ب
 بکري یامیکه از ایشان در ارتباط با متعه هنگ،)ع( از امام صادق ، سعیدابو: روایت اول

» ول کما یقول هوالء االقشابالبأس، و ال أق«: سؤال شد، نقل کرده که حضرت فرمود
 خبر مزبور بر مطلوب ایراد نموده و معتقد ثاني به داللتشهید). ٧/٢٥٤، تهذیبطوسي، (

 جایز کر بالغه، بدون اذن وليّ بیتي بر این امر ندارد که نکاح متعه دالل،است که روایت
، بر عدم جواز توان این قول را مورد استناد قرار داد و در هر حال بنابراین نمياست؛

 ).٧/١٤٠: ـ نک( بالغه در نکاح دائم نیز داللتي ندارد یاستقالل باکره
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،  بدون اذن پدر، دختر بکريیمتعهاز نکاح «: روایت حلبي که گفت: روایت دوم
 این ،شهید ثاني). ٧/٢٥٤، تهذیبطوسي، (» اشکالي ندارد: سؤال شد؛ حضرت فرمود

معصومی مستند ؛ زیرا سند آن مقطوع بوده و به  استروایت را قابل استناد ندانسته
 بالغه در نکاح دائم، نخواهد داشت یر نفي استقالل دختر باکرهداللتي ب ،به عالوه. نیست

 ). ٧/١٤٠شهید ثانی، : ـ نک(
 با توجه به اینکه تفاوتي میان نکاح دائم و منقطع نبوده و روایات مطرح، ،بنابراین

 .غیرقابل استناد مي باشد، چنین قولي مردود است
 
 اح دائم ثبوت والیت در نکاح منقطع و عدم ثبوت در نکـ٤ـ٤

 ی ، دختر باکره که بر طبق آناست، در نکاح منقطع این قول حاکي از استمرار والیت وليّ
محقق حلي، : ـ نک (، به اختیار خویش ازدواج کندتواند تنها در نکاح دائم مي،رشیده

که قائلین به قول مزبور، مجهول شود ر مي متذکّ،مسالک االفهامشهید ثاني در ). ٢/٥٠٢
 ).٧/١٢١( بعد از بیان این قول، ناقلین آن را ذکر نکرده است ،را محقق؛ زیهستند

 

 ادله و مستندات
  حقیقت است، در دائم،نکاح) الف

 در دائم، ،اند این است که نکاحای که طرفداران قول مزبور، به آن احتجاج نمودهاز ادله
تنهایي و مجرد از شوند؛ زیرا لفظ به لذا روایات، حمل بر نکاح دائم مي. حقیقت است

باشد این است قرینه، بر حقیقت حمل خواهد شد و علت اینکه نکاح در دائم حقیقت مي
نیاز از قرینه شود و همچنین بيتبادر ميمالق لفظ نکاح، دائم به ذهن که هنگام اط

ه استدالالت قائلین به این قول بوده که شهید ثاني آن را واین مورد یکي از وج. است
: شهید ثاني در نقد چنین احتجاجي گوید). ٧/١٤٠شهید ثانی، : ـ نک(ه است مطرح کرد

باشد؛ زیرا نکاح به دو قسم دائم و منقطع تقسیم شده است  حقیقت در نکاح نمي،دائم«
 در حالیکه اشتراك در این صورت، ممنوع خواهد بود؛ زیرا ؛و آن مشترك لفظي است

باشد، و عقد در هر دوي آن  آن عقد مينکاح در قدر مشترك این دو حقیقت است که
 برخي ، و بر این اساسنظر دارندات افراد عقد دائم، اختالف در مشخص،برخي. یکي است

شود یا  به نکاح دائم تبدیل مي،)هنگامیکه ذکر مدت فراموش شود (،مواقع نکاح متعه
. ح یکسان استباشد و آن نیز در هر دو قسم نکا اصالً حقیقت در وطيء مي،اینکه نکاح

 ).٧/١٤١شهید ثانی، (» بنابراین نکاح از الفاظ متواطي بوده نه مشترك



 ٢٣  رشیدهی  والیت در نکاح باکره 

 

 اضرار) ب
 داراي استقالل رأي باشد، موجب ضرر براي خانواده خواهد ،اینکه اگر زن در نکاح متعه

یا اینکه . پذیرند چنین امري را به خاطر پستي و عاربودن آن نمي،بود؛ زیرا طبع مردم
اند و این  زنا دانستهروعیت آن را انکار کرده و حتي برخي زنان آن را در حدّاکثریت، مش

 عیب و عار سبب به ،در قول خویش به کراهت متعه) ع(اي است که امام صادق نکته
از . )١٤/٤٥٩؛ حرعاملي، ٣/٢٩٣شیخ صدوق،  ( استکردهبودن براي خانواده اشاره 

نفي شده است ) ٣٤١ و ١٧/٣١٩حرعاملي، : ـ نک( اخبار منقول ی، به واسطهطرفي اضرار
 ). ٧/١٤١شهید ثاني، : ـ نک(

شهید ثاني در تحلیل این استدالل، به عدم اضرار در احکام شرعیه اشاره نموده و 
آنچه که از احتجاج به اضرار ادعا شده، داراي اشکال خواهد بود؛ زیرا امور «: نویسد مي

خواهد شد؛ زیرا  شامل ثیبه نیز ،ل، این حکمندارد و بر فرض قبو ضرري در بر،شرعیه
 بلکه حتي در نیست؛ خوشایند ، به نکاح متعه درآیدحتي اگر زن بیوه نیز بدون اذن وليّ

 شامل حکم یاد شده خواهد شد ، صورت گیردمورد نکاح دائم نیز اگر بدون رضایت وليّ
ا در خطابات مورد قبول و ضرر و آبروریزي در پي خواهد داشت و لذا تعلیل به اضرار، تنه

 جمع میان ادله، جهتمحقق کرکي نیز استدالل این گروه را به ). همان(» باشدمي
 کوتاهي اندیشه و سببمنتفي دانسته و معتقد است که بقاء حجر و عدم آن بر بکر، به 

 فرقي نخواهد داشت ، در نکاح دائم و منقطع،بودن آن خواهد بود، لذا این نکتهیا کامل
 از فقهاي طرفدار ، شهید ثاني و محقق کرکي،در هر حال). ١٢/١٢٧محقق کرکی، :  ـنک(

باشند و  از منتقدین قول مزبور مي،ثبوت استقالل براي دختر در امر نکاح دائم و منقطع
 .استاین قول نیز مانند قول سابق، ضعیف 

 

  ثبوت والیت مطلقاًـ٥ـ٤
 یی باکرهت ولي در نکاح دائم و منقطع بالغهقائلین به این قول، معتقد به استمرار والی

؛ ٤/١٦٢، مبسوط؛ همو، ٦٤٥، النهایه؛ همو، ٤/٢٥٠، خالفطوسي، : ـ نک(رشیده هستند 
؛ عاملي، ٢٩٩حمزه، ؛ ابن٧/١١٤عقیل، نقل شده از عالمه حلي، ابي؛ ابن٣/٢٥٠صدوق، 

؛ ٢/٨رشد، ؛ ابن٥/١٣؛ شافعي، ٤/٥١؛ جزیري، ٢٣/٢١١؛ بحراني، ١٥٥؛ سبزواري، ١/٧٧
 طرفدار ثبوت ،ه چون شافعیه، مالکیه و حنابله جمهور فقهاي عامّ،بنابراین). ٣٢١مغنیه، 

 طرفدار ، مانند قول مشهور امامیه، رشیده و ابوحنیفه و شاگردانشی باکرهوالیت بر
 .باشند رشیده ميیسقوط والیت ولي در امر نکاح باکره
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 ادله و مستندات
 آیات) الف
شیخ طوسي براي ). ٣٢/نور (»وانکحوا األیامي منکم والصالحین من عبادکم«:  اولیآیه

 به ،باشد در ازدواج دختري که باکره، رشیده و بالغه مياستمرار والیت و استیذان از وليّ
وجه استدالل شیخ در ). ٤/٢٥٦، خالف طوسي، :ـ نک(کند عمومیت این آیه استناد می

 .است) بهشوهر اعم از بکر و ثیّه معناي زن بيب(» األیم «، مزبوریآیه
 در اثبات ،هفقهاي عامّ). ٢٢١/بقره( »والتنکحوا المشرکین حتي یؤمنوا«:  دومیآیه
 فوق بهره برده و وجه استدالل ایشان این است که خداوند در مورد ی قول، از آیهاین

 مورد خطاب قرار گرفتهکه زنان،  ليدر حا. نکاح، مردان را مورد خطاب قرار داده است
اي اولیاء، موالي خویش را به عقد مشرکان در : اند؛ مثل اینکه خداوند فرموده باشدنشده

 ).٢/١٢٦سید سابق، (نیاورید 
 
 روایات) ب

؛ ابن سوره، ٢/٢٢٩سجستاني، (» ال نکاح االّ بوليّ«: نداهفرمود) ص(نبي اکرم : روایت اول
داود، شان چون ابيبور را در بسیاري از کتب حدیثيفقهاي عامه نیز روایت مز). ٢/٢٨٠

ماجه و غیر آن نقل کرده و معتقدند وجه استدالل خبر مزبور، این است که ترمذي، ابن
رو از این. ترین مجاز به حقیقت استباشد که نزدیکنفي موجود در آن، نفي صحت مي

 ).٢/١٢٦سید سابق، (ازدواج بدون اذن ولي باطل است 
أیما امراه نکحت نفسها بغیر اذن ولیها « :نقل شده که) ص(از رسول اکرم : دومروایت 

 ).٣/١٥٥؛ دارالقطني، ٢/٢٨١ابن سوره، (» فنکاحها باطل
که حضرت نقل شده  )ع(یغفور از امام صادق ابي ابنیصحیحهدر : روایت سوم

یني، کل(» کنند داراي پدر، بدون اذن پدرانشان ازدواج نميیدختران باکره«: فرمودند
شیخ طوسی و محقق سبزواری به ). ١٤/٢٠٨املي، ؛ حرع٣/٢٥٠؛ شیخ صدوق، ٥/٣٩٣

). ١٥٦؛ محقق سبزواری، ٧/٣٧٩، تهذیبطوسی، : ـ نک(اند این حدیث احتجاج کرده
 ولي به ؛لحن این روایت خبري است«:  مزبور گویدی، در ارتباط با صحیحهشهید ثاني

 ).٧/١٣٠، مسالکشهید ثانی، (» رساندل تحریم را ميمعناي نهي است و به هر حا
در که محقق سبزواري ) ع(امام صادق زراره از  بن حدیث عبیدهللا: روایت چهارم

: ـ نک ( به آن استناد نموده است، رشیدهی استمرار والیت ولي در نکاح بالغهاستدالل بر



 ٢٥  رشیدهی  والیت در نکاح باکره 

 

 داشته  زماني که وليّدختر«: حضرت فرمودندطبق این حدیث . )١٥٦محقق سبزواری، 
ه گیري نسبت ب او در تصمیم،به باشدپس هرگاه ثیّ. گیردباشد، مورد مشورت قرار نمي

 ).٧/٣٨٥، تهذیبطوسي، (» امر ازدواج سزاوارتر است
 
 استصحاب) ج

اند،  بیان نموده، عالوه بر آیات و روایات،استدالل دیگري که طرفداران این قول
. باشد پدري بر دختر و عدم استقالل او در امر نکاح مياستصحاب والیت پدر و جدّ

 قبل از بلوغ ثابت ،والیت پدر بر دختر«: گوید در وجه استدالل این گروه مي،شهید ثاني
.  والیت باشد، ثابت شودیکنندهیابد تا اینکه امري که زائلاست و این والیت ادامه مي

شهید ثاني در جواب ). ٧/١٣٢، مسالکی، شهید ثان(» شودلذا والیت بر او استصحاب مي
، مانع از استقالل دختر در هر صورت، حجیت استصحاب«: نویسداستدالل قول مزبور مي

 والیت که رشد ی، با وجود اقتضاي ازالهبه عالوه.  رشیده در امر نکاح نخواهد شدیباکره
 ).موه(» باشد، دیگر دلیلي بر والیت ولي نخواهد بودو بلوغ دختر مي

 

 اعتبار حکمت) د
، توجه به مصلحت دختر شود مطرح میاز سوي قائلین این قولکه  ایدیگر ادلهاز 
کند که امر  اقتضاء مي، اویمصلحت و منافع دختر و حتي خانوادهباشد؛ زیرا حفظ  مي

تواند خوب  باشد؛ زیرا دختر نميبودن دختر، در اختیار وليّ ، علیرغم بالغه و رشیدهنکاح
از . گیردناپذیري قرار مي لذا در معرض خسران جبران؛بد مردان را تشخیص دهدو 
 الضرر، باید دختر تحت والیت و نظارت پدر و جد پدري ازدواج ی، طبق قاعدهرو این

بودن دختر را ه نیز عاطفيجمهور فقهاي عامّ). ٧/١٣٢ ،مسالک شهید ثاني،: ـ نک(نماید 
امر نکاح دانسته و معتقدند که با احساسات سرشار، مانع از تحقق اهداف عدیده در 

 ، منع و وليّ، زن از مباشرت در عقد نکاح،بنابراین. رسیدن به آن اهداف غیرممکن است
سید سابق، : ـ نک(دار آن خواهد شد تا به نحو کامل آن اغراض حاصل شود عهده

ست؛ زیرا زن تعلیل اخیر، ضعیف اکه در مقابل، محقق کرکي معتقد است ). ٢/١٢٧
باشد را با فحص و جستجو از او خواهد زوج او رشیده، خصوصیات و احوال مردي که مي

: ـ نک(گیرد هاي سود و منفعت در تصرف مالي را یاد ميگونه که راه  همان؛یابدميدر
البته عالمه حلي پا را فراتر گذاشته و معتقد است تعلیل مذکور، ). ١٢/١٢٦محقق کرکی، 
 ؛ به سبببه عنوان علت بیان شودصالحیت ندارد حکمت «: گویدوده و ميحکمت آن ب
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بنابراین با نقض این قاعده، مبني بر قرار . گاه حکمت، علت آن امر نخواهد شداینکه هیچ
ه پدري ندارند،  هنگامیک،دادن حکمت به عنوان دلیل، والیت را بر دیگر دختران فامیل

شهید ثاني نیز اعتبار حکمت را رد ). ٧/١١٦، شیعهمختلف الحلی، (» الزامي خواهد کرد
نموده است؛ زیرا به اعتقاد وی، حکمت به تنهایي صالحیت وضع احکام را ندارد و اگر 

 یب نیز در صورت نبود پدر، به واسطهچنین فرضي را پذیرا باشیم، باید براي دیگر اقار
شهید ثانی، (ا قبول ندارد  در حالیکه کسي چنین قولي ر؛ والیت ثابت شود،چنین حکمتي

 موجود در یاستصحاب و اعتبار حکمت را از ادلهمحقق نراقي نیز اصل ). ٧/١٣٨، مسالک
 ).١١٧ ،١٦/١٣نراقی، : ـ نک(داند  اما آن دو را خالي از معارضه نمي؛این قول بیان کرده

بودن  یدهرسد اهمیت و پیچ اما آنچه به نظر مينیست؛ به دور از منطق ،ایرادات وارده
ف در امور مالي  که بکر رشیده، گرچه متصرّکند، این استرا آشکار می نکاح یمسأله
 اما با توجه به حساسیت این موضوع که بحث زندگي و عرض و آبروي خانوادگي ،است

کند که براي رفع ضرر معنوي و حتي مالي و  الضرر اقتضا ميیباشد، قاعدهمطرح مي
این مطلب به .  رشیده لحاظ شودی در نکاح باکرهت وليّحفظ مصلحت دختر، والی

 پدري  پدر یا جدّ،که دختر زماني،نحوي از اهمیت برخوردار است که حتي در میان مردم
در . دهند نداشته باشد، اقارب نزدیک، نکاح دختر را تحت کنترل و نظارت خویش قرار مي

 اما روایاتي که صریح بر مطلوب ندارند؛بور، داللتي  مزی آیات ارائه شده در ادله،هر حال
در استقالل پدر و نفي استقالل دختر و تشریک والیت، داللت صریح دارند، از امتیازات 

 از دالیل ، الضرر استیاعتبار حکمت که برگرفته از قاعده همچنین،. باشدقول مزبور مي
 که در آن دختر ضوع لیکن اصل استصحاب، با توجه به تغییر موباشد؛مورد توجه می
 .نیست به کبیره تبدیل شده، حجت ، رشد و بلوغیصغیره به واسطه

 

  ارزیابی اقوال مطروحه و تحلیل نظر مختارـ٥
 عدم صراحت و نیز ، به سبببا توجه به مباحث ارائه شده در مورد قول اول، آیات

ته باشند و توانند داللتي بر مطلوب داش ضعف سند و ضعف داللت، نمي، به جهتروایات
اما اصل صحت است؛ دار شده اجماع نیز به خاطر وجود مخالفت فقهاي سابق، خدشه

، قول تشریک به علّت مردود همچنین. باشدعقد، اصلي است معتبر که قابل تأمل مي
قول به استقالل .  ضعف داللت اخبار، رد خواهد شدجهتبودن جمع میان اخبار و نیز به 

 عدم تفاوت اشکال اول. گیر اشکاالت چندي استن دائم، گریباندختر در نکاح منقطع دو
است و اشکال  عدم داللت صریح بر مطلوب است و اشکال دومماهوي نکاح دائم با موقت 
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قول چهارم که . باشدبر فرض صراحت، در تعارض با اخبار صحیح مياین است که  سوم
 اضرار، در نکاح به هر دو یجهت اینکه عمومیت مسألهباشد نیز به عکس قول اخیر مي

اما در قول .  جمع میان ادله، مقبول نخواهد بودسببقسم آن، منصرف است و نیز به 
پنجم که حکایت از استقالل پدر در امر نکاح دارد، آیات، داللت صریحي بر مطلوب 

 د و اما اعتباريباشنالسند و صریح در مطلوب مي صحیح، لیکن روایات قول مزبوررند؛ندا
البته . تواند به عنوان دلیل این قول مطرح باشد نیز نمياست الضرر یکه ناشي از قاعده

بنابراین .  قابلیت استناد را نخواهد داشت، تغییر موضوع آنجهتاصل استصحاب، به 
، رو، قول اولاز این. گیرداصل استصحاب در تعارض با اصل صحت، در قول اول قرار نمي

 و اعتبار  روایات صریح، آنیاست که ادلهدر تعارض با قول آخر  ، اصل صحتیبا ادله
لذا با توجه به مستندات مقبول هر دو قول، .  الضرر استیمصلحت برگرفته از قاعده

ول  ق،شود و در نتیجه بر اصل صحت قول اول ترجیح داده مي،روایات صریح قول آخر
البته فقهایي چون . تر خواهد بودنطقي به نظر م، رشیدهیاستقالل پدر در امر نکاح باکره

 قول ی اطالق ادله از قائلین به استقالل دختر در تحلیل ادله، امر را بین ابقاء،شیخ انصاري
 والیت پدر یر بر استحباب و یا بین ابقاء ادلهاستقالل دختر و حمل اخبار قول والیت پد

 طرد اخبار صریح این قول، قرار بر ظاهرشان و تقیید اطالقات اخبار قول استقالل دختر و
 قول استقالل دختر، یه شکي نیست که ترجیح روایات صریحهاند کر شدهاند و متذکّداده
بودن  و یا الاقل سببي براي مساوينیست حمل والیت پدر بر استحباب، صحیح سبببه 

اما با ). ١٢٣انصاري، : ـ نک(شود  صحت الزم ميیه پس رجوع به قاعد؛آن دو نخواهد بود
 ضعیف بوده و از نظر داللت نیز صراحت بر استقالل ،توجه به اینکه سند روایات قول اول

 بنابراین روایات ؛انددختر و عدم استقالل پدر نداشته و تنها اشتراك والیت را نفي کرده
  صحیح بیان شود و درینیست تا به عنوان ادلهمذکور در این قول از اعتبار الزم برخوردار 
لذا .  صحت رجوع شودی و در نهایت به قاعدهتعارض با اخبار قول استقالل پدر قرار گیرد

مبنا خواهد بود؛  بي،ییر در اختیار اصل تخ،با توجه به توضیحات فوق، دیدگاه محقق نراقي
 .مرجّحاتي استزیرا هر دو قول استقالل پدر و دختر داراي 

ئل فقهي است که دادن فتوي در آن به خاطر ترین مسا از مهم، این مسأله،در هر حال
 در این مسأله که امور مهمي ،رو، برخي فقهاءاز این. اختالف روایات مشکل خواهد بود
کند که در ، معتقدند احتیاط حکم ميشودرا شامل میچون فروج و نسل و حتي اموال 

: ـ نک (لناضرهحدائق اشیخ بحراني در . عقد نکاح میان اذن ولی و اذن دختر جمع شود
 معتقد از فقهاي) ١/٧٧عاملی، : ـ نک ( المرامهنهایو محمد عاملي در ) ٢٣/٢٣٠بحرانی، 
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و شهید ثاني در ) ٢/١٩٣براج، ابن: ـ نک (المهذببراج در به استقالل ولي و نیز ابن
از قائلین به استقالل دختر، بعد از بیان اقوال و ) ٧/١٤١شهید ثانی، : ـ نک (مسالک
  طباطبایي: ـ نک(اند در امر نکاح نیکو دانستهرا  آن، حکم احتیاط استیذان هر دو تحلیل
البته برخي از ). ٢/٢٥٤خمیني، ؛ موسوی٢/٢٦١، منهاج الصالحین؛ خویي، ٢/٧٠٤یزدي، 

رو فقهاي معاصر، گرفتن اذن ولي را به صورت احتیاط مستحب بیان نموده و از این
 ).١٠٥؛ شاهرودي، ٩٠صانعي، (اند انستهدختر را مستقل در امر نکاح د

جهت دوري از  با توجه به اینکه حکم احتیاط به استیذان پدر و دختر در امر نکاح، به 
رو دیدگاه مزبور،  دو قول استقالل پدر یا دختر است، از اینیمخالفت با اخبار و ادله

بق این دیدگاه، را بر ط که کمتر در معرض خدشه خواهد بود؛ زیاستدیدگاه مقبولي 
 با توجه به رشد و بلوغش در امر ،اي که در امور مالي تصرف دارد رشیدهیدختر بالغه

ي  نظارتی، هم جنبهنکاح نیز، در کنار اذن پدر، صاحب اذن خواهد بود و بدین ترتیب
قانون مدني نیز همین . بودن دختر در امر نکاحپدر لحاظ شده و هم صاحب اندیشه

 به اگرچه ،باکره دختر نکاح«: داردمقرر مي. م. ق١٠٤٣ یماده. یرفته استدیدگاه را پذ
 جد یا پدر هرگاه و است او يپدر جدّ یا پدر یهاجاز به موقوف ،باشد رسیده بلوغ سن

 صورت این در و ساقط او یهاجاز ،کند مضایقه اجازه دادن  از هموجّ تعلّ بدون ،پدري
 و نکاح شرایط و نماید ازدواج او با خواهدمي که ديمر کامل معرفي با تواندمي دختر
 دفتر به خاص مدني دادگاه از اجازه خذأ از پس ،است شده داده قرار آنها بین  که مهري
 .»نماید اقدام ازدواج ثبت به نسبت و مراجعه ازدواج

 

 ذن وليی رشیده بدون إ بالغهی وضعیت نکاح باکرهـ٦
، کند پدري اقدام به ازدواج ه، بدون اذن پدر و جدّ باکریل چنانچه دختر رشیدهحا

 پدري ازدواج وي چه وضعیتي دارد؟ فقهاي متقدمي که قائل به لزوم والیت پدر و جدّ
، خالف؛ همو، ٤/١٦٤، مبسوططوسي، : ـ نک(اند اند، چنین عقدي را صحیح ندانستهبوده

 ز فقهاء که اذن پدر و جدّ دیگري ایعده). ٢/٥٨٥ ،تذکره الفقهاء؛ عالمه حلي، ٤/٢٥٣
 شهید ثاني، ؛١٦٢شهید اول، : ـ نک(دانند، قائل به صحت عقد هستند پدري را الزم نمي

 با اینکه ،هللا گلپایگانيدر میان فقهاي معاصر، آیت). ١٨٣، ٢٩/١٧٥؛ نجفي، ٥/١٤٠
د است داند، ولي معتق رشیده ميین اذن پدر براي ازدواج دختر باکرهاحتیاط را در گرفت

). ٢/١٥٠گلپایگانی، : ـ نک(اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کند، نکاح وي صحیح است 
طبق حکم احتیاط، از یک طرف ولي را . اند حکم به احتیاط داده،جمعي دیگر از فقهاء
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 ولي را یدر صورتیکه نتوانند رضایت و اجازه، کنند و از طرف دیگر میسفارش به اجازه
 فقهایي که قائل ،مقابل در. کنندمیف به جدایي از یکدیگر را مکلّ زوجین ،کسب کنند

اند اند، به طور صریح حکم به بطالن نکاح بدون اذن ولي دادهبه تشریک والیت بوده
 چنین عقدي ، از قائلین به تشریک والیت،زهرهابوصالح حلبي و ابن). ٥١١مفید، : ـ نک(

 پدري  بر اجازه و امضاي پدر و جدّرا مخالف سنت دانسته و صحت آن را متوقف
 حکم به فسخ نکاح بدون ، پدري پدر و جدّیزهره در صورت عدم اجازهاند و ابندانسته

این در حالي است که نه تنها ). ٣٤٣زهره، ؛ ابن٢٩٢ابوصالح، : ـ نک(اذن ولي داده است 
 یختر رشیدهامام خمیني نیز ازدواج د بلکه معاصریني چون ،برخي از فقهاي متقدّم

). ٥٤ي، اندیّ: ـ نک(اند  پدري را موجب بطالن عقد دانسته بدون اذن پدر و جدّ،باکره
رسد به نظر مي. متفاوت است. م. ق١٠٤٣ یی محاکم از مادهاستنباط حقوقدانان و رویه

: ـ نک(بیشتر به عدم نفوذ ازدواجي که دختر بدون اذن ولي کرده است، متمایلند که آنها 
در ). ٨٢؛ صفایي و امامي، ٥٤ ،داماد؛ محقق٢٦لنگرودي، ؛ جعفري٢٨٤-٤/٢٨٥ي، امام

و التزام دختر به گرفتن . م. ق١٠٤٣ یحکم ماده«: گوید دکتر شایگان مي،عین حال
 بلکه گردد؛ تکلیفي دارد و تخلف از آن موجب بطالن عقد نميیی پدر جنبهاجازه

 ،راي سردفتري که چنین ازدواجي را ثبت کندشود و مثالً بتخلف انضباطي محسوب مي
 ).٨٢مهرپور،  (١»مجازات انتظامي در نظر گرفته خواهد شد

 
  نتیجهـ٧

 :نتایج حاصله از پژوهش حاضر به شرح ذیل است
 در ، برگرفته از فقه اسالمی است، با توجه به اینکه مبانی حقوق خانواده ایرانـ١

به نظر مشهور فقهای . ه تفصیل بیان شده است ب، والیت در نکاحی، مسألهنصوص فقهی
 ،عرف برای پدر تا نکاح دخترش.  اولیاء قرابتی در نکاح هستند، پدری پدر و جدّ،امامیه

 بعد ،اما در فقه.  والیت تامّی قائل است،چه به سن بلوغ رسیده باشد و چه نرسیده باشد
 ی نکاح باکرهی جز درباره،لهشوند و این مسأ برای پدر والیت تامّی قائل نمی،از بلوغ
 . مورد اجماع فقهای شیعه است، رشیدهیبالغه
 بر اذن وليّ، از مسائل مهم و ه رشیدیه بالغیباکرهتوقف ازدواج  توقف یا عدم ـ٢

 روایات مرتبط با این مفادّبرداشت از آیات و فقیهان اسالم به تبع اختالف . مبتالبه است
                                                                                                                             

 .١٢/٣/١٣٥٩ مورخ ٥٨/٢٠ یالسه پرونده اول دادگاه مدني خاص به کیرأي شعبه: ـ نک. ١
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  .ت مختلفي دارندباره، نظرا له، در اینأمس
.  اقوالي از فقیهان متقدّم، متأخّر و معاصر موجود است، مورد بحثیألهدر مس ـ٣

 ، تشریک والیت،عدم ثبوت والیت مطلقاً: شودبه پنج دسته تقسیم می اقوال یعمده
 ثبوت والیت در متعه و عدم ثبوت در ،ثبوت والیت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه

 . بوت والیت مطلقاً ث،نکاح دائم
مندي از روایات صریحه  با بررسي هر یک از اقوال، قول تشریک والئی به دلیل بهرهـ٤

 در برابر روایات رد ،شود؛ زیرا اصل صحتها انتخاب مي بر دیگر دیدگاه،در این زمینه
 و دختر در هر یک از وليّنظر کند که در مقام اذن، اما احتیاط اقتضاء مي. خواهد شد
فقهاي معاصر نیز پیرو دیدگاه مزبور بوده و ازدواج دختر .  مورد توجه قرار گیرد،امر نکاح

 ١٠٤٣ ی در ماده،قانونگذار از میان آراء فقهاء. اندبکر رشیده را منوط به اذن ولي دانسته
 .  تشریک والیت را پذیرفته استینظریه. م.ق

 عقد مزبور غیرنافذ است و ، اذن ولیّ رشیده بدونی بالغهی در صورت ازدواج باکرهـ٥
 . ولیّ استیصحت عقد موکول به اجازه

 سنی را به عنوان ،قانونگذار با توجه به زمان رشد غالب دخترانکه گردد  پیشنهاد میـ٦
 . آن سن نمایدبلوغ به  منوط به ، و تشریک دختر باکره را در ازدواجکندسنّ رشد اعالم 

 
 فهرست منابع

 ؛مقرآن کری. ١
 تا؛ مؤسسه النشر االسالمي، قم، بي،السرائر، ادریس حلي، محمدابن. ٢
 ق؛ ه ١٤٠٦ مؤسسه النشر االسالمي، قم، ،المهذب، براج طرابلسي، عبدالعزیزابن. ٣
 مکتبـه الـسید المرعـشي النجفـي، قـم،           ، الوسیله الي نیل الفضیله    ،حمزه طوسي، ابوجعفر  ابن. ٤

 ق؛ ه ١٤٠٨
 ق؛ ه ١٤١٥جا، ، دارالفکر، بيبدایه المجتهد و نهایه المقصد، احمد بن محمد، رشد الحفیدابن. ٥
 ، قـم،   )ع(، مؤسـسه االمـام الـصادق        غنیه النـزوع فـي الفـروع       زهره حلبي، حمزه بن علي،    ابن. ٦

 ق؛ ه ١٤١٧
 ق؛ ه ١٤١٤ دارالفکر، بیروت، ،سنن الترمذي،  عیسي محمد بن عیسيسوره، ابوابن. ٧
 تا؛دارالکتاب العربي، بیروت، بي، المغني،  عبدهللاقدامه،ابن. ٨
 ق؛ ه ١٤٠٨، دارالفکر، دمشق، القاموس الفقهي لغه و اصطالحاً، ابوجیب، سعدي. ٩

 ق؛ ه ١٤٠٣، اصفهان، )ع(، مکتبه االمیر المؤمنین الکافي في الفقه،  ابوصالح حلبي. ١٠
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 ؛١٣٦٨، وشي اسالمیه، تهرانکتابفر، حقوق مدنيامامي، حسن، . ١١
 ق؛ ه ١٤١٥، چاپ باقري، قم، کتاب النکاحانصاري، مرتضي، . ١٢
 تا؛مؤسسه النشر االسالمي، قم، بي، حدائق الناضره في احکام العتره الطاهرهبحراني، یوسف، . ١٣
 تا؛دارالفکر، بیروت، بي، سنن الکبري، بیهقي، احمد بن الحسین بن علي. ١٤
 ق؛ه ١٤٠٦العربي، بیروت،داراالحیاء التراث،  المذاهب االربعهالفقه عليجزیري، عبدالرحمن، . ١٥
 ؛١٣٧٦، گنج دانش، تهران، حقوق خانوادهلنگرودي، محمد جعفر، جعفري. ١٦
 ؛١٣٧٨ گنج دانش، تهران، ی، کتابخانهمبسوط در ترمینولوژي حقوق، همو. ١٧
 تا؛ بی، بیروت،عربیداراالحیاء التراث ال ،وسائل الشیعهعاملي، محمد بن حسن، حرّ. ١٨
 مکتبـه الرضـویه الحیـاء اآلثـار الجعفریـه،           ،تذکره الفقهاء حلي، حسن بن یوسف بن مطهر،       . ١٩

 تا؛جا، بي بي
مرکز نشر التـابع لمکتـب االعـالم االسـالمي، قـم،          ،  مختلف الشیعه في احکام الشریعه    همو،  . ٢٠

 ق؛ ه ١٤١٧
 ؛١٣٦٤مؤسسه اسماعیلیان، قم، ، صر النافعجامع المدارك في شرح المختخوانساري، احمد، . ٢١
 ق؛ ه ١٤٠٧لطفي، قم، ، کتاب النکاحخویي، ابوالقاسم، . ٢٢
 ق؛ ه ١٤١٠مدینه العلم، قم، ، منهاج الصالحین، همو. ٢٣
 ق؛ ه ١٤١٧، دارالکتب العلمیه، بیروت، سنن الدار القطنيدارالقطني، علي بن عمر، . ٢٤
 ؛١٣٧٩امید دانش، تهران، ، خانواده: يحقوق مدندیّاني، عبدالرسول، . ٢٥
، شماره  مجله کتاب زنان  اسدی، لیال، ظرفیت حکومت اسالمی و ضرورت والیت مادر،          سادت. ٢٦

 ؛١٣٨٦، سال نهم، بهار ٣٥
 تا؛، مدرسه صدر مهدوي، اصفهان، بيکفایه االحکامسبزواري، مالهادي، . ٢٧
 ق؛ ه ١٤١٥ارالفکر، بیروت، ، دسنن ابي داوودسجستاني، سلیمان بن اشعث، . ٢٨
، المعاونیـه  المراسـم العلویـه فـي احکـام النبویـه       ،  سالر، ابویعلي حمزه بن عبدالعزیز دیلمي     . ٢٩

 ق؛ ه ١٤١٤، قم، )ع(الثقافیه للجمع العالمي الهل البیت 
 تا؛، دارالکتاب العربي، بیروت، بيفقه السنهسید سابق، . ٣٠
، منـشورات الـشریف الرضـي، قـم،         االنتـصار  بغدادي،   سیدمرتضي، علي بن الحسین موسوي    . ٣١

 ق؛ ه ١٣٩١
 ق؛  ه ١٤١٧، رابطه الثقافه و العالقات االسالمیه، تهران، مسائل الناصریات، همو. ٣٢
 ق؛ ه ١٤١٠، دارالفکر، بیروت، االم شافعي، محمد بن ادریس،. ٣٣
 ق؛ ه ١٣٩٠، اسالمیه، تهران، توضیح المسائلشاهرودي، محمود، . ٣٤
داراالحیاء التـراث   ،  مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج      شربیني الخطیب، محمد،    . ٣٥

 ؛١٣٧٧جا، العربي، بي
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 ؛١٣٧٤، مؤسسه دارالفکر، قم، اللمعه الدمشقیه، الدینشهید اول، محمد بن جمال. ٣٦
شـرح  (دمـشقیه  الروضه اللبهیـه فـي شـرح اللمعـه ال       ،  العامليالدین الجبعي شهید ثاني، زین  . ٣٧

 تا؛منشورات جامعه النجف، قم، بي ،)لمعه
 ق؛ه ١٤١٦جا، مؤسسه المعارف االسالمیه، بي، مسالک االفهام الي تنقیح شرایع االسالم، همو. ٣٨
 ؛١٣٧٠نشر دانشگاه تهران، ، احوال شخصیه، شیخ االسالمي، اسعد. ٣٩
 ؛ ١٣٧٦، میثم تمار، قم، مجمع المسائلصانعي، یوسف، . ٤٠
 ق؛ ه ١٤٠١، بیروت، من الیحضره الفقیهصدوق، محمد بن علی ابن بابویه قمي، . ٤١
 ش؛ ه ١٣٧٦، نشر دادگستر، تهران، مختصر حقوق خانوادهصفایي، حسین، امامي، اسدهللا، . ٤٢
، قـم،   )ع(البیـت   مؤسـسه آل  ،  ریاض المسائل في بیـان االحکـام بالـدالیل        طباطبایي، علي،   . ٤٣

 ق؛ ه ١٤٠٤
 تا؛مکتبه الوجداني، قم، بي، العروه الوثقي، یزدي، محمدکاظمبایيطباط. ٤٤
 ق؛ ه ١٤١٤جا،  دارالکتب االسالمي، بي،استبصار، طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن. ٤٥
 تا؛، انتشارات داراالحیاء التراث العربي، بیروت، بيالتبیان في تفسیر القرآن، همو. ٤٦
 ق؛ ه ١٤١٥سالمي، قم، ، مؤسسه النشر االالخالف، همو. ٤٧
 تا؛جا، بي، مکتبه المرتضویه، بيالمبسوط في فقه االمامیه، همو. ٤٨
 ؛١٣٦٥، دارالکتب االسالمیه، تهران، تهذیب االحکام في شرح المقنعه، همو. ٤٩
 ق؛ ه ١٤١٧، مؤسسه النشر االسالمي، قم، المقنعه، همو. ٥٠
 ق؛ ه ١٤١٣السالمي، قم، مؤسسه النشر ا، نهایه المرام، عاملي، محمد. ٥١
المکتـب  ، کنز العرفان فـي فقـه القـرآن        الدین مقداد بن عبدهللا السّوري،    مقداد، جمال فاضل. ٥٢

 تا؛المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه، تهران، بي
مکتبـه الـسید   ، کـشف اللثـام  الدین محمد بن الحسن بن محمد اصفهاني،    هندي، بهاء فاضل. ٥٣

 ق؛ ه ١٤٠٥م، المرعشي النجفي، ق
المطبعـه  ،  ایضاح الفوائد في شـرح اشـکاالت القواعـد        فخرالمحققین حلي، محمد بن حسن،      . ٥٤

 ؛١٣٨٩العلمیه، قم، 
 ق؛ ه ١٤١٥دارالفکر، بیروت، ، سنن ابن ماجهقزویني، حافظ ابي عبدهللا محمد بن یزید، . ٥٥
 ،ر بـا همکـاری بهمـن برنـا        شرکت سهامی انتـشا    ،خانواده: حقوق مدنی  ، امیرناصر ،کاتوزیان. ٥٦

 ؛١٣٨٢ ،تهران
الحیـاء  ) ع(مؤسـسه آل البیـت      ،  جامع المقاصد في شرح القواعـد     کرکي، علي بن الحسین،     . ٥٧

 ق؛ ه ١٤١٥التراث، قم، 
 ؛١٣٥٠دارالکتاب االسالمیه، تهران، ، الکافي، کلیني، محمد بن یعقوب. ٥٨
 ق؛ .  ه ١٤٠٥کریم، قم، دارالقرآن ال، مجمع المسائلگلپایگاني، محمدرضا، . ٥٩
، مرکز الطباعه و النشر في مؤسسه البعثه،        المختصر النافع ،  الدینمحقق حلي، ابوالقاسم نجم   . ٦٠
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 ق؛ ه ١٤١٦قم، 
 ق؛ ه ١٤٠٣انتشارات استقالل، تهران، ، شرایع االسالم في مسائل الحالل و الحرام، همو. ٦١
 ؛ ١٣٨٢ ، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی،بررسی فقهی حقوق خانواده ، مصطفی،دامادمحقق. ٦٢
 ق؛ ه ١٤٠٢، کانون الثاني، بیروت، الفقه علي المذاهب الخمسه، مغنیه، محمدجواد. ٦٣
، المـؤتمر العـالمي أللفیـه الـشیخ المفیـد،           احکام النساء ،  مفید، ابو عبدهللا محمد بن نعمان     . ٦٤

 تا؛مطبعه مهر، بي
 ق؛ ه ١٣٩٠ ، قم،دارالکتب العلمیه، لوسیلهتحریر اهللا، خمیني، روحموسوي. ٦٥
مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، مبـاني فقهـي و مـوازین بـین         مهرپور، حسین،   . ٦٦

 ؛١٣٧٩، انتشارات اطالعات، تهران، المللي
 ؛١٣٧٤مکتبه االسالمیه، تهران، ، جواهر الکالم في شرح شرایع االسالمنجفي، محمدحسن، . ٦٧
 آل البیـت    مؤسـسه ،  مستند الشیعه في احکـام الـشریعه      بن مهدي،   مد بن محمد    نراقي، اح . ٦٨

 ق؛ ه ١٤١٩الحیاء التراث، مشهد، 
 .تاجا، بيدارالفکر، بي ،المجموع في شرح التهذیبالدین بن شرف، نووي، ابو زکریا محي. ٦٩
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