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انعقاد عقد ازدواج درمذهب شافعی


محمد صادقی

(تاریخ دریافت0931/10/22 :؛ تاریخ پذیرش)0931/19/01 :

چکیده
اصل در ازدواج ،اباحه است ،اما به دليل حاالت مختلفي كه ممكن است شخص پيدا كند ،ازدواج احكام متفااوتي دارد :مساتب  ،واجا ،
استبباب در ترك (انجامش خالف اولي است) ،مكروه ،افضل .خواستگاري ممكن است صریح و یا با تعریض و كنایه باشاد .نكاا داراي
 1ركن است :صيغه ،زوج ،زوجه ،ولي ،شاهد .نكا با صيغة عقد منعقد ميشود و صيغه عبارت است از :ایجاب و قبول .ایجااب و قباول در
عقد نكا باید داراي شرایط زیر باشند0 :ا الفاظي كه داللت بر نكا ميكند ،بكار برده شود2 .ا در قبول ،فوریت شرط اسات؛ 9اا اصال
این است كه ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد؛ 4ا صيغة نكا نباید موقت به وقت باشد؛ 1ا تعليق در عقد موج بطاال
عقد است؛ 1ا وكالت در اجراي صيغة عقد ازدواج جایز است .شرایط مربوط به زوجين عبارتند از0:ا عدم وجود مانع براي نكا ؛ 2اا معاين
بود زوجين؛ 9ا مختار بود زوجين4ا در نكا  ،عقل و بلوغ شرط است ،مگر در مواردي كه ازدواج باید از طارف ولاي منعقاد شاود .در
نكا سفيه ،اذ ولي الزم است .عقد نكا در حضور شهود منعقد شده و شهادت ،شرط صبت نكا است .ولي ،كه شامل پدر ،وصي پدر،
خویشاوند عصبي ،معتق ،حاكم و مالك ميباشد ،كسي است كه صابت عقاد متوقار بار او اسات.والیات مخاتص ماردا اسات و ز
نميتواند والیت داشته باشد .هر نكاحي كه بدو ولي یا نائ او واقع شود ،باطل است و ز نميتواند مستقال ازدواج كند .رعایت ترتيا
در اولياء شرط الزم است.

کلیدواژگان
انعقاد عقد ،خواستگاري ،زوجين ،والیت.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
عقدي كه تشكيل دهندة خانواده است ،نكاح یا ازدواج نام دارد .نكاح در لغت به معناي ضميييه و
جيع كردن و در اصطالح شرعی ،عقدي است كه متضين اباحم اسمتيتاه همر یم

از زوجمين از

دیگري میباشد .دليل نامگذاري این عقد به نكاح این است كه بين دو شخص جيع نيموده و همر
ی

را به دیگري ضيييه مینياید( .الغزالی3،؛ الخمن7 ،؛ الشمربينی303 ،؛ الرملمی973 ،؛ العيرانمی

الشافعی.)901 ،3 ،
در لغت عرب ،لفظ نكاح در معناي عقد ،وطی و استيتاه استعيال شده است ،امما حقيقمت ،در
عقد است و مجازاً در وطی به كار برده میشود.
در قرآن نيز لفظ نكاح در بيشتر موارد به معناي عقد آمده است؛ از جيله ،این آیم شمریفه كمه
میفرمایمدَ« :ي أايُّاها لَّذ نايي َنوااإل َن ال َا اُْاااْ لَّمم منننواا ن
َّ َاذ ْاُذ مُاام ن
اإِ ذ ا اما َّا اْ ماْ اُا ماْ نه ذ ننا م نا ذٍ
اإِ ذ نا م اامن ناَت أا مو ناا ُّف ا
ا ا
ا ا
ا ا
م ا
تاا معااٍُّوَاا اه »(.احزاب.)93 /
در آی فوق ،معناي «َکُااْ لؤننوا َّ» عقد نكاح اسمت؛ زیمرا مز از آن «ُُْاماإِ » آورده شمده

است .بر این اساس ،چنانچه شخصی سوگند یاد كند كمه ازدواج ننيایمد و سمعز عقمد ازدواج را
منعقد نياید؛ به نظر شافعيه حنث قسم كرده است .هيچنين ،به نظر شافعيه ،اگر مردي با زنمی زنما
نياید ،موجب حرمت ازدواج فرزند آن مرد با زانيه (مصاهره) نيست( .الغزالمی9 ،؛ الشمربينی390 ،؛
الرملی 971 ،و .)977
در مورد این عقد ،از واژة ازدواج و زواج هم استفاده میگردد .زواج در لغت بر اقتران شيئ بمه
شئ دیگر و ارتباط هر ی

با دیگري اطالق میشود؛ یعنی دو شئ بعد از اینكه از هم جمدا بودنمد

با هم مقترن و مرتبط میشوند كه آی شریف «و ّزوجو ِْ حباإع ن» یا آی شریف «و ل ل لَّوفاإ ّزوجا » بر
هيين مطلب داللت دارد .سعز كلي زواج در اقتران مرد بمه زن بمراي تشمكيل خمانواده اسمتعيال
شده ،به طوري كه اگر مطلق آورده شود ،هيين معنا از آن فهييده میشود.
در اصطالح شرعی زواج هيانند واژة نكاح ،عقدي است كه موجب حليّت اسمتيتاه بمراي همر
ی

از زوجين از دیگري میشود (السباعی93 ،؛ بدران.)3 ،
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مشروعیت ازدواج
اسالم ازدواج را مشروه دانسته و براي آن مقرراتی وضع كرده است .بمراي مشمروعيت ازدواج بمه
قرآن ،سنت و اجياه استدالل شده است( :الخمن8 ،؛ العيرانمی الشمافعی 901 ،و 901؛ الغزالمی1 ،؛
الرملی989 ،؛ النووي999،؛ الشربينی390 ،؛ بدران.)99 ،
قرآن كريم :در قرآن كریم آیات زیادي بر مشروعيت ازدواج داللت مینياید كه به برخی اشاره
میكنيم:
 « َُْإل ن ْ ب َّْْ ن لَّوفا نيناو و ثاو و ع ؛ (نساء .)3 /ز آنچه كه از زنهما دوتما وسه تا و چهارتا براي شيا خوش است ازدواج كنيد».
« -و لَُْإل لالَيني ناوْْ و لَّاا ن نا

نا و ْ و لنا ْْ؛ (نور .)39 /البته باید مردان بیزن و زنان

بیشوهر و كنيزان و بندگان خود را به نكاح یكدیگر درآورید».
سنت :احادیث زیادي در این باره وجود دارد؛ از جيلمه روایمت نبموي يمامبر اكمرم(ص) كمه
يفاام عُْال

او َُّناا و لواا لَّفا ا و نا
انوا َال لر ّ
فرمودَ« :ي نعشا لَّشان ب نا لااام ناوْْ لَّنا ز ُْا ّ
َّاإم َال َّال وجا » (بخاري ،كتاب نكاح ،ح 9773؛ مسلم بن الحجاج ،كتاب النكماح ،ح .)9900اي
گروه جوانان هر كسی توانایی ازدواج دارد ازدواج كند؛ زیرا ازدواج براي حفمظ چشمم و فمرج او
مفيد است و كسی كه توانایی ندارد ،روزه بگيرد.
اجماع :كليات عليا در تيامی دورهها و اعصار بر مشروعيت ازدواج داللت دارد.
خداوند انسان را آفرید و او را خليف خود در زممين قمرار داد .انسمان در دو جمنز زن و ممرد
آفریده شده و در هر كدام ميل به دیگري قرار داده شده است و براي تنظيم این ميل و روابط زن و
مرد ازدواج تشریع شده است .هيچ شریعت آسيانی نيست كه ازدواج را تجویز نكمرده و بمراي آن
مقرراتی نياورده باشد .بر این اساس ،اعراض از ازدواج در هيچ دین آسيانی ذیرفته نشده اسمت و
اسالم به این عقد عنایت خاصی داشته و در مقایسه با سایر عقود به عقمد ازدواج جایگماه ویم هاي
داده است (.الشربينی390 ،؛ النووي999 ،؛ الغزالی1 ،؛ العيرانی الشافعی901 ،؛ بدران.)91 ،
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جريان احکام پنج گانه در ازدواج
اصل در ازدواج ،اباحه است ،اما به دليل حاالت مختلفی كه ميكن است شخص يدا كنمد ،ازدواج
احكام متفاوتی دارد:
مستحب

در صورتی كه شخص نياز به ازدواج داشته باشد؛ یعنی ميل و رغبت به ازدواج در او باشد و بتواند
هزینه ها و مخارج ازدواج مانند مهر ،نفق خود و زوجهاش را تأمين نياید و از طرفمی اگمر ازدواج
نكند خوف وقوه در گناه نباشد ،در این حالت ازدواج مستحب است؛ زیمرا ازدواج موجمب بقماي
نسل ،حفظ نسب و كي

در انجام امور زندگی است.
9

براي این مطلب به حدیث بخاري و مسلم كه قبالً بيان شد و نيز روایمت مسملم و دیگمران از
انز استدالل میشود« :ل ّو َف لً ن لصُ ب لَّويب صُي هللا ُْل و ََّل و اُْ االَّإل لزولا لَّوايب ا

مُال س لَّفا

ُا ععهاهْ ال لتانوا لَّوفا و ا ععهاهْ ال َ اَت لَُُّااْ و ا ععهاهْ ال ل،م ُاي ا لثين ُماٍ هللا و لثاو ُْاال
ل اإلم ا َّإل اايل و اايل َّْا ّاو لص اُّي و ل،م و لصااإم و ل م ا و لتاانوا لَّوف ا م ا عر ا ا اااو ُااْ
ُا نا

ناو» .صحيح مسلم ،نكاح ،باب استحباب النكاح لين تاقت نفسه ،ح 9909؛ حدیث دیگري نيمز در
این زمينه وارد شده است« :

ْ ة ع وول اة لَال لا لَّوايب (ص) ُا َّال لَّاو زوجاة َي ْا

ا ال ا و

ال ج عيااة ا ال ا و لَ ا صااُْ نإا ا ا َعااْ و ل مااٍ ُ ا َ ا ل ل ن ا ل اإلو لَّشااْ ْن لو و ا ن ا
عِن و لَّوا عي ق هبْ و لو و نوّا صاو ما َااو ا و نا ااواو لَّوْا »؛ (احيمد بمن حنبمل913 ،1،؛
اليتقی الهندي.)91103 ،91109 ،
یعنی كسی كه از ازدواج اعراض نيوده و معتقد به آن نباشد و بدین خاطر تمر نيایمد از ممن
نيست .در این حكم ،زن نيز هيانند مرد است؛ یعنی اگر براي صيانت نفز ،حفظ دیمن و تحصميل
نفقهاش نياز به ازدواج داشته باشد ،ازدواج براي او مستحب است.
 « .9نٍ هللا ع نفعإو و ن لَّويب شن الجنٍ شْئ ُ َّو عاإ هللا َي نعش لَّشان ب نا لااام ناوْْ لَّنا ز ُْاانوا َال لراو َُّناا و
لوا َُّف ا و ن يفام عُْل َّاإم َل َّال و جا »؛ صحيح بخاري ،كتاب نكاح ،ح 9773؛ صحيح مسملم ،بماب ترغيمب
فی النكاح ،ح .9900
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واجب

ازدواج كسی كه خوف وقوه در زنا دارد و قادر به رداخت مهر و مخارج ازدواج میباشد ،واجمب
است ،چون وقوه در زنا حرام و تر آن واجب است و ازدواج راه صمحيحی بمراي جلموگيري از
وقوه در زنا است.
الرملی ممیگویمدَّ« :اإ ا

لَّعوا (لي لَّإ اإ س ل ا لم) و تع ّان (لَّانولا) ْ يُا ٍَّ عال نا ٍعتال وجا ».؛

(الرملی .)989 ،یعنی اگر خوف وقوه در زنا داشته و قادر بمر انجمام ازدواج باشمد ،ازدواج واجمب
است.
عبارات برخی از شافعيه دال بر این است كه ازدواج در این حالت واجب نبوده ،بلكه مسمتحب
است ،اما با توجه به سایر عبارات ،باید این عبارت به مموردي كمه بمه حمد خموف وقموه در زنما
نيیرسد مقيد شود ،واالّ در صورت وجود مهر و نفقه ازدواج واجب اسمت ( .بجيرممی 931 ،3 ،و
.)937
استحباب در ترك (انجامش خالف اولي است)

در صورتی كه شخص نياز به ازدواج داشته ،اما هزینهها و مخارج آن را نداشته باشد ،تمر ازدواج
براي او بهتر است و در این حالت باید عفاف يشه كرده و به كي

عبادت و روزه خود را از گناه

باز دارد؛ اميد است خداوند از فضل و رحيتش گشایش در كار وي نياید (.النووي999 ،؛ الغزالمی،
1؛ الرملی989 ،؛ الشربينی399 ،؛ العيرانی الشافعی993،؛ الخن.)99 ،
دليل این مطلب كالم خداوند است كه میفرماید« :و َّْفااعف لَّايي ال واٍوو َْ وا »( نمور.)33 /
این حكم ،از روایت نبوي كه ذكر شد نيز استفاده میشود؛ زیرا يامبر(ص) فرمود« :نا لااام ناوْْ
لَّنا

ُْاانوا»؛ بنابراین ،اگر كسی براي ازدواج استطاعت نداشته باشمد ،تمر ازدواج بمراي او بهتمر

است.
مکروه

در صورتی كه شخص نياز به ازدواج نداشته باشد؛ یعنی ميل و رغبمت بمه ازدواج در وي نباشمد و
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هيچنين نتواند امور مالی مترتب بر ازدواج مانند مهر و نفقه را تأمين نياید ،ازدواج براي او مكمروه
است (النووي ،هيان؛ الرملی983 ،؛ الشربينی390 ،؛ بجيرمی.)931 ،
افضل

اگر شخص مشغول عبادت یا تحصيل نيست و توانایی تأمين مخارج زندگی را داشته؛ امما نيماز بمه
ازدواج ندارد ،در این حالت ازدواج بهتر است تا عير خمود را بمه بطالمت نگذرانمده و بمه وسميل
ازدواج موجب حفظ نسل و ذرّیه شود و اگر مشغول عبادت یا تحصيل علم باشد ،بهتر است تمر
كند( .العيرانی الشافعی993 ،؛ النووي ،هيان؛ الشربينی391 ،؛ الرملی ،هيان).
خواستگاري
به خاطر اهييت ازدواج و تأثير آن در سرتاسر زنمدگی انسمان ،شماره بمراي آن مقمدّماتی در نظمر
گرفته است تا رابطم زوجيمت بما درایمت و دقمت الزم بمه وجمود آیمد .از جيلم ایمن مقمدمات
خواستگاري است كه در عربی به آن خِطبه گفته میشود.
خواستگاري عبارت است از این كه مرد رغبت خود را براي ازدواج با زنی كمه خمالی از موانمع
نكاح است بيان میدارد .اگر این اظهار رغبت با موافقت زن یا نائب او مواجه شمود ،خواسمتگاري
تحقق یافته است( .الخن91،؛ الرملی909،؛ الغزالی7،؛ الشربينی330 ،؛ بجيرمی107 ،؛ النووي.)993 ،
خواستگاري ميكن است صریح و یا با تعریض و كنایه باشد .خواستگاري صریح مانند اینكمه
به زنی كه متيایل به ازدواج با او است بگوید« :میخواهم با تمو ازدواج كمنم» یما «ممیخمواهم تمو
هيسر من باشی» .خواستگاري كنایی مثل اینكه شخص كالمی بگوید كه داراي دو معناست؛ یكمی
معناي ظاهر كه مراد گوینده نيست و یكی معناي غيرظاهر كه مراد و مقصمود گوینمده اسمت؛ مثمل
اینكه بگوید« :من قصد ازدواج دارم».
براي اینكه خواستگاري جایز باشد دو شرط الزم است:
 .9زن در هنگممام خواسممتگاري بممراي ازدواج صممالحيت داشممته و ازدواج مممرد بمما او در زمممان
خواستگاري شرعا جایز باشد .بنابراین در موارد زیر خواستگاري جایز نيست:
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الف) زنی كه شرعاً بر خواستگار حرام است ،خواه حرممت ابمدي یما موقمت باشمد؛ بنمابراین،
خواستگاري از محمارم ،صمحيح نيسمت؛ چمون حمرام ابمدي هسمتند .خواسمتگاري از زن
شوهردار و زن مشر

تا زوال علمت حرممت ،صمحيح نيسمت؛ بنمابراین اگمر زن مشمر

مسليان شود یا زن شوهردار طالق بگيرد و ایمام عمدة او سمعري شمود ،خواسمتگاري از او
جایز است( .الرملی 909 ،و 903؛ الغزالی7 ،؛ الخن ،ص91؛ النووي993 ،؛ الشربينی.)330 ،
ب) زن در ایام عده باشد:
اگر عده از طالق رجعی باشد ،خواستگاري نه به صورت صریح و نه به صورت كنمایی ،جمایز
نيست؛ زیرا زن در ایام عدة طالق رجعی در حكم زن شوهردار اسمت؛ بنمابراین ،هيمان گونمه كمه
خواستگاري از زن شوهردار جایز نيست ،خواستگاري از زن در ایام عدة طالق رجعمی نيمز جمایز
نيست.
اما اگر عدة طالق بائن باشد ،خواستگاري به صورت صریح جایز نيسمت ،مگمر ایمنكمه خمود
طالق دهنده خواستگاري كند ،اما خواستگاري به صورت كنایی جایز است .هيان؛ برخمی در ایمن
صورت نيز خواستگاري كنایی را جایز ندانستهاند( .الغزالی.)7 ،
در صورتی كه عدة وفات باشد ،تصریح به خواستگاري جایز نيست؛(النمووي993 ،؛ الشمربينی،
339؛ الخن 91 ،بدران .)91 ،زیرا موجب عداوت بين خواستگار و خانوادة زوج متموفی ممیشمود،
عالوه بر این كه زن باید در مدت عده مراعات زوج متوفی را از جهت حزن و حداد تر زینمت و
داشتن حالت حزن براي زنی كه شوهرش فوت كرده است .بنياید .اما خواستگاري به كنایمه جمایز
است و دليل آن ،آی «و ال جو

ُْْْ ْم

ضاْ عال نا

مناة لَّوفا لو ل ووااْ س لَففاْْ» اسمت (بقمره/

 ) .931و منظور از نساء در این آیه ،زن در عدة وفات است؛ زیرا آی قبل دربارة آنها است.
 .9قبالً كسی از این زن خواستگاري نكرده باشد( :النووي ،يشمين؛ الرملمی909 ،؛ الشمربينی339 ،؛
الخن97 ،؛ الغزالی7 ،؛ بجيرمی108 ،؛ بدران97 ،و .)98
خواستگاري یا مورد قبول واقع شده یا رد میشود و یا در برابر آن سكوت میشود .در صورتی
كه خواستگاري ذیرفته شود ،اشخاص دیگر ،در صورت علم به خواستگاري ،تا زمانی كه طمرفين
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یا یكی از آنها از خواستگاري عدول نكرده ،نيیتوانند خواستگاري جدیمد را مطمرح نياینمد .زیمرا
يامبر اكرم (ص) آن را نهی فرموده اسمت« :ال ينا لواٍ ْ ُاي عْا ل ْال و ال لما
يرتك لخل ْ

ُاي مناة ل ْال وا

نُل لو أي و َّل» ( .بخاري ،ح 9898؛ مسلم ،ح .)9999

در صورتی كه خواستگاري رد شود یا بعد از قبول ،طمرفين یما یكمی از آنهما منصمرف شموند،
اشمخاص دیگممر مممیتواننممد خواسممتگاري نياینممد( .النممووي 993 ،و 990؛ الغزالممی7 ،؛ الخممن97 ،؛
الشربينی339 ،؛ الرملی909 ،؛ بدران97 ،و 98؛ بجيرمی.)103 ،
اما شافعی در حالت سكوت و عدم جواب صریح به رد یا قبول ،در یكی از اقوالش گفته :افمراد
دیگر می توانند خواستگاري كنند؛ چون سكوت به عنوان ردّ ضينی خواستگاري اوّل تلقی میشود.
و هيچنين با تردید در قبول یا عدم قبمول ،بمراي خواسمتگار اوّل حقّمی بوجمود نياممده اسمت تما
خواستگاري دوّم تجاوز به حقوق او شناخته شود.
در صورتی كه شخص بر خواستگاري دیگري ،خواستگاري نيایمد و مز از آن ،عقمد ازدواج
منع قد شود این عقد صحيح است؛ زیرا نهی از خواستگاري دربارة امري قبل از عقمد اسمت؛ یعنمی
خواستگاري جزء عقد نبوده ،بلكه از مقدمات عقد است؛ بنمابراین ،ایمن نهمی مقتضمی فسماد عقمد
نيست (.بدران93 ،؛ الخن.)97 ،
ارکان نکاح
نكاح داراي  1ركن است :صيغه ،زوج ،زوجه ،ولی ،شاهد.
در این قسيت به بررسی هر كدام از این اركان و شرایط آنها می ردازیم:
رکن اول ـ صیغه

وجود اراده به تنهایی براي تحقق نكاح كفایت نيیكند؛ بلكه اراده باید بيان و اظهار شمود و نحموه
اظهار اراده در نكاح از مسائل مهم و قابل توجه است.
نكاح با صيغ عقد منعقد میشود و صيغه عبارت است از :ایجاب و قبمول .كسمی كمه نخسمت
ارادة خود را بر نكاح اعالم میدارد ایجاب میكند و طرف دیگر كه با به كار بردن لفظمی ازدواج را
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می ذیرد ،قبول میكند .ایجاب از جانب زن و قبول از جانب مرد است( .النووي999 ،؛ الخمن19 ،؛
الغزالی7،؛ الشربينی337 ،؛ بدران31 ،؛ السباعی.)79 ،
ایجاب و قبول در عقد نكاح باید داراي شرایط زیر باشند:
 .9الفاظی كه داللت بر نكاح میكند ،بكار برده شود .در عقد نكماح بایمد لفمظ بكمار رود و بما
تعاطی عقد منعقد نيیشود .صيغ ایجاب باید از لفظ تزویج و نكاح مشتق شمده و صمریح
در نكاح باشد و الفاظ دیگر مفيد فایده نيست .بنابراین نكاح با كنایه صمحيح نيسمت؛ زیمرا
كنایه نياز به نيمت و قصمد دارد( .السمباعی71 ،؛ بمدران37 ،؛ الشمربينی ،هيمان؛ الخمن19،؛
العيرانی الشافعی933 ،؛ الغزالی ،هيان؛ النووي ،هيان).
صيغ عقد نكاح با الفاظ غيرعربی هم منعقد میشود؛ اما باید صریح در معناي ازدواج بموده
و كنایه صحيح نيست .برخی گفتهاند در صورت امكان باید الفاظ عربمی بكمار بمرده شمود.
(العيرانی الشافعی 931 ،و 931؛ الشربينی ،هيان).
صيغ نكاح باید ماضی باشد و بكار بردن لفظ مضاره صحيح نيست؛ زیرا احتيال وعمده در
آن میرود؛ ولی اگر با قرینهاي بكار رود كه داللت بر زمان حال كند و احتيال وعده نباشمد
صحيح است .اسم فاعل نيز هيين وضعيت را دارد.
عقد با الفاظ تحریف شده نيز صحيح است ،مثال اگر بجاي زوجت  ،جوّزتم

بگویمد؛ امما

معناي ازدواج را اراده كرده باشد صحيح است.
در مقام قبول باید از « نُ » یا «عضْ » و معناي آن استفاده شمده و بمه قبمول ازدواج اشماره
شود؛ مثالً گفته شود « :نُ

ْل َْ وه » یا « نُ لَّوْا » ،اما اگر « نُا » یما «عضاْ » بگویمد و

سكوت كند صحيح نيست( .الغزالی7 ،؛ النووي ،هيان ،الشربينی ،هيان؛ العيرانی الشمافعی،
 .)939عقد به وسيل كتابت صحيح نيست( .الخن13 ،؛ الشربينی ،هيان).
شخص الل در صورتی كه نتواند بنویسد ،اشاره براي او كافی است ،به شرط اینكه داللمت
بر قصد ازدواج نياید؛ اما اگر می تواند خوب و قابل فهم بنویسمد ،بهتمر اسمت از اشماره و
نوشته استفاده كند( .الخن ،هيان؛ بدران.)33 ،
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 .9در قبول ،فوریت شرط است؛ یعنی بالفاصله ز از ایجاب ،باید صيغ قبمول واقمع شمود و
ایجاب و قبول باید در ی

مجلز باشد( .الخن ،هيان ،العيرانی الشافعی931،؛ بدران.)99،

 .3اصل این است كه ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد؛ بنمابراین ،اگمر زوجمه
بگوید« :زوجااو» و زوج بگوید « :نُا لَّاانوي » ،صحيح است .اما اگر قبول بمر ایجماب مقمدم
شود؛ مثل اینكه زوج به ولی زوجه بگوید« :او را به ازدواج من در آور» و ولمی زوجمه بمه
زوج بگویممد« :او را بممه ازدواج تممو در آوردم» ،صممحيح اسممت( .الخممن19 ،؛ النممووي999،؛
الشربينی338،؛ بدران ،هيان).
 .9صيغ نكاح نباید موقت به وقت باشد؛ بنابراین ،قرار دادن مدت بمراي عقمد ازدواج موجمب
بطالن است( .الخن19 ،؛ النووي993 ،؛ الشربينی399 ،؛ الغزالی90 ،؛ بدران.)11 ،
 .1تعليق در عقد موجب بطالن عقد است؛ چون جزميّت و عدم تعليق از شرایط صحت نكماح
است؛ بنابراین ،اگر عقد معلق بر وقت باشد؛ مثل اینكه بگوید« :هر گاه اوّل ماه شود با تمو
ازدواج میكنم» و زوج بگوید« :قبول كردم» ،عقد منعقد نيیشود( .الخن ،هيمان؛ الشمربينی،
390؛ النووي999 ،؛ الغزالی7 ،؛ بدران 93 ،و .)10
 .1وكالت در اجراي صيغ عقد ازدواج جایز است .نسبت به انعقاد عقد ازدواج توسط ی

نفمر

اختالف است ،و گفته شده در صورتی كه شخص از طرفين ازدواج حق نياینمدگی داشمته
باشد صحيح است( .بدران.)93 ،
رکن دوم و سوم ـ زوجین

شرایط مربوط به زوجين عبارتند از:
 .9عدم وجود مانع براي نكاح؛ موانع نكاح مانند :شوهر داشمتن ،در عمده بمودن ،داشمتن  9زن،
جيع بين دو خواهر ،كفر ،لعان و احرام كه در مباحث آینده ممورد بحمث قمرار ممیگيمرد(.
الخن 11 ،و 11؛ بدران 97،و .)98
 .9معين بودن زوجين؛ بنابراین نكاح مجهول و نكاح شخص مردد صحيح نيسمت؛ اگمر بگویمد
با یكی از این دو زن یا یكی از این دو مرد ازدواج كردم باطل است.
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 .3مختار بودن زوجين :ازدواج مكره صحيح نيست .عقد نكاح بما همزل (شموخی) نيمز منعقمد
میشود .بنابراین اگر زن بگوید« :زوجااو َففاي» و مرد بگویمد « :نُا » در حمالی كمه همر دو
قصد شوخی دارند نكاح منعقد میشود (.بدران.)93 ،
 .9در نكاح ،عقل و بلوغ شرط است ،مگر در مواردي كه ازدواج باید از طرف ولی منعقد شود.
در نكاح سفيه ،اذن ولی الزم است (.الغزالی)91 ،
رکن چهارم ـ شهادت

عقد نكاح در حضور شهود منعقد شده و شهادت ،شرط صحت نكاح است .دليل آن روایت يمامبر
اكرم (ص) است كه فرمود« :ال َْا لال عاإّ و شا ٍِي اٍ و نا ا و راه َّاو هاإ ْاَت( ».الخمن11،؛
الشربينی399،؛ ابن حبان ،كتاب نكاح.)9071 ،
شروط مربوط به شاهد در نكاح ،هيان شروط شاهد در سایر مموارد اسمت؛ بنمابراین ،حرّیمت،
مرد بودن ،اسالم ،عقل ،بلوغ ،عدالت ،شنيدن و دیدن شرط است (الخن17 ،؛ الشربينی 399،و 391؛
النووي 993،و 999؛ الغزالی90،؛ بدران 19 ،م  .)17و شهادت زن ،فاسق ،گنگ ،كور و خنثی مشكل
صحيح نيست .هيچنين شهادت كسی كه والیت دارد (ماننمد مدر) صمحيح نيسمت .بنمابراین اگمر
والیت در در یا برادر منحصر شود و به دیگري بمراي مباشمرت در عقمد وكالمت دهمد ،خمودش
نيیتواند به عنوان شاهد قرار گيرد ،هرچند شرایط دیگر شهادت در او وجود داشته باشد.
نكاح با شهادت فرزندان زوجين یا فرزندان یكی از آنها منعقد شده؛ اما ثابت نيیشمود .دشمين
هم مانند فرزند است كه شهادت او در انعقاد نكاح ذیرفته شده ،ولمی در اثبمات ذیرفتمه نيسمت.
الشربينی ،يشين ،ص.391
عدالت نيز در شاهد شرط است؛ اما شهادت مستور العدال ؛ یعنی كسی كمه ظماهراً معمروف بمه
عدالت است كفایت می كند؛ زیرا اگر عدالت واقعی معتبر باشد ،شهادت متعذر و مشكل ممیشمود.
(هيان).
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رکن پنجم ـ واليت

والیت ،تسلطی شرعی بر مولی عليه است كه شاره به خاطر نقص مولیعليمه و مصملحت او آن را
براي فرد كامل قرار داده است ( .الخن.)17 ،
ولی ،كه شامل در ،وصی در ،خویشاوند عصبی ،معتق ،حاكم و مال

میباشد ،كسی است كه

صحت عقد متوقف بر او است( .الغزالی.)99 ،
والیت مختص مردان است و زن نيیتواند والیت داشته باشد( .الشربينی393 ،؛ النووي.)991 ،
وجود ولی در نكاح ضروري است؛ بنابراین ،هر نكاحی كه بدون ولی یا نائمب او واقمع شمود،
باطل است و زن نيیتواند مستقال ازدواج كنمد الخمن ،يشمين ،ص .18و اگمر بمدون ولمی ازدواج
صورت گرفته و آميزش شده باشد ،به زن تنها مهراليثل تعلق میگيرد؛ چمون ازدواج فاسمد اسمت
(الشربينی31 ،؛ النووي ،هيان).
بند اول :اقسام ولي

ولیّ به دو قسم تقسيم میشود :ولیّ مجبر(اجبار كننده) كه حق تمزویج ممولیعليمه را بمدون اذن و
رضایت او دارد ،و ولیّ غيرمجبر كه چنين حقی را نداشته و تنها حضمور او در هنگمام ازدواج الزم
است (.الغزالی99 ،؛ الشربينی.)319 ،
ولیّ مجبر كه عبارت است از :در و جد دري هرچند باال رود ،اختصاص به تمزویج صمغيره،
مجنون (صغير یا كبير) و باكرة بالغ عاقله دارد و بدون رضایت و اجازة آنها میتواند تزویج نياید،
(النووي991 ،؛ الخن .)19 ،اما شروط زیر باید رعایت شود:
 .9بين ولیّ و مولی عليه دشينی ظاهري نباشمد؛ امما دشمينی غيرظماهري ،حمق ولمی را سماقط
نيیكند.
 .9بين زن و شوهري كه انتخاب میشود دشينی نباشد؛ بنابراین ،اگر زن را به كسمی كمه قصمد
سوء دارد ،تزویج نياید ،صحيح نيست.
 .3زوج كفو باشد.
 .9زوج قادر بر رداخت مهر باشد.
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در صورت عدم وجود هر ی

از این شروط ،زوجه اختيار داشته و میتواند تنفيذ نكنمد و اگمر

رضایت ندهد ،عقد باطل میشود (.الشربينی319 ،؛ الخن ،هيان).
و اما براي جواز مباشرت ولی در عقد ،نيز شروطی است كه اگر رعایت نشموند ،عقمد صمحيح
بوده و ولی گناهكار است .این شروط عبارتند از:
 .9به مهراليثل تزویج كند؛ در صورتی كه به كيتر از آن تزویج كند ،مهراليثل بمه دختمر تعلمق
میگيرد.
 .9مهر از ول رایج باشد.
 .3مهر حال باشد.
شرط نقد یا به ول رایج بودن مهر ،در صورتی است كه عرف و عادت بمر خمالف آن نباشمد.
بنابراین اگر عرف و عادت بر مؤجل یا غير ول رایج ،باشد جایز است (.الشربينی.)319 ،با تحقمق
این شروط ،در و جد میتوانند باكره (صغيره یا كبيره م عاقله یا مجنونه) را مجبور به ازدواج كنند؛
اما در صورت بلوغ ،استيذان (اجازه گرفتن) از او سنّت است ( .النووي.)991 ،
در صورتی كه بالغ رشيده ،ثيبه باشد ،ولی در ازدواج او والیت ننيموده ،بلكمه تنهما مشماركت
میكند؛ یعنی هيچ ی

از ولی و دختر مستقالً عيل نيیكنند؛ انشاء عقد با ولی است و بما عبمارات

زن به تنهایی عقد منعقد نيیشود ،اما رضایت زن نيز باید وجود داشته باشد( .الخن.)13 ،
چنانكه بيان شد ،ولیّ مجبر فقط در و جد است؛ بنابراین ،سر بر مادر هيچ والیتی ندارد.
شرط نفوذ عقد این است كه ازدواج به ضرر مولی عليه نباشد؛ بنابراین ،اگمر صمغير در ازدواج
متضرر شود ،ز از بلوغ و رشد مخير است كه آن عقد را فسخ یا امضا كند.
ولیِ غيرمجبر شامل سایر خویشان ،غير از در ،جد و حاكم میشود .ولی غيرمجبر تنهما بما اذن
و رضایت مولیعليه می تواند او را تزویج كند .اگر مولیعليه بماكرة بالغمه بموده و هنگمام اسمتيذان
سكوت كند؛ در صورتی كه قرینهاي بر عدم رضایت نباشد ،سكوت او عالمت رضمایت ممیباشمد.
نسبت به مهر هم هيين طور است؛در صورتی كه مهر كيتر از مهراليثل بوده یا به ول رایج نباشمد،
باید صریحاً اجازه دهد .بعضی گفتهاند در صورتی كه ولمیّ غيرمجبمر ،ممولیعليمه را تمزویج كنمد،
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سكوت باكره كافی نيست ،بلكه باید نسبت بمه زوج و مهمر صمریحاً رضمایت بدهمد ( .الشمربينی،
319؛ النووي.)997 ،
اما ثيّبه ،خواه توسط در (ولی مجبر) و خواه توسط ولی غيرمجبر تمزویج شمود ،بایمد صمریحاً
رضایت بدهد و سكوت او كفایت نيیكند ..ثيّبه كسی است كه بكارتش با آميزش ،خواه حالل یما
حرام ،زائل شده باشد ،اما كسی كه بكارتش به دليل دیگري ،مانند بيياري و جراحت یا بمه وسميل
آميزش در دبر زائل شود باكره است( .الشربينی313 ،؛ النووي)997 ،
صغيره را كسی غير از در و جد نيی تواند تزویج كند و هنگامی كه در و جد نباشمد ،تمزویج
او متوقف بر اذن و رضایت او است و اذن صغيره هم معتبر نيست؛ بنابراین ،بایمد تما هنگمام بلموغ
صبر كرده و ز از بلوغ ازدواج نياید .در این صورت اگر صغيره ،یتيم یا مجنون باشد ،والیمت در
مال و ازدواج به حاكم منتقل میشود و حاكم با دو شرط میتواند او را تزویج نياید:
 .9بالغ شود؛ چون قبل از بلوغ احتياج به ازدواج ندارد.
 .9بعد از بلوغ محتاج به نفقه یا خدمت باشد ،به طوري كه نيازش بدون ازدواج برطرف نشود.
بند دوم :ترتیب در اولیاء

رعایت ترتيب در اولياء شرط الزم است و اصل این است كه با وجود ولی نزدی  ،نوبت بمه ولمی
دورتر نيیرسد.
ترتيب در ازدواج بدین صورت است :در ،جد دري ،سعز در او و اگر جيع شوند حمق بما
نزدیكتر آنها است .سعز برادر در ومادري ،سعز برادر دري ،سمعز سمر برادر مدر وممادري،
سعز سر برادر دري ،سعز عيوي در ومادري ،سعز عيوي دري ،سعز سر عيموي مدر و
مادري و سر عيوي دري هرچند ائين رود و سعز سایر خویشمان طبمق مقمررات ار  .سمعز
والیت به معتق منتقل می شود ،اگر معتق مرد باشد ،سعز عصب معتق ،اگر وجود داشته باشند و در
صورتی كه اولياي نسبی و غيره نباشند ،والیت به حاكم منتقل ممیشمود ( .الشمربينی 319 ،م 318؛
النووي 998 ،و 993؛ الخن13 ،؛ الغزالی.)99 ،
در برخی موارد با وجود ولیّ نزدی  ،والیت به بعد از او منتقل میشود:
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 .9ولی نزدی

(كه حق مباشرت براي عقد دارد) صغير باشمد .اگمر بمالغ شمد و بعمد از بلموغ

مرتكب گناه و فسق نشد ،حقش ثابت است و لزومی براي اثبات عدالتش نيست ،بمرخالف
شهادت؛ چون در شهادت باید عدالت ثابت شود .بنابراین اگر ز از گذشت یم

سمال از

بلوغ ،عدالتش ثابت شود ،می تواند شهادت دهد؛ اما براي والیت ،اثبمات عمدم فسمق كمافی
است ( .الشربينی310 ،؛ النووي993 ،؛ الخن10 ،؛ الغزالی.)99 ،
 .9ولیّ نزدی  ،مجنون باشد ،هرچند جنونش ادواري باشد  .در ایمن صمورت ولمیّ دورتمر در
زمان جنون ولی نزدی

تزویج میكند؛ ولی در زممان افاقم او نيمیتوانمد تمزویج كنمد .در

صورتی كه زمان جنون كوتاه باشد ،مثالً ی

روز در سمال ،بایمد منتظمر افاقم او بياننمد( .

الشربينی ،هيان؛ النووي ،هيان؛ الخن19 ،؛ الغزالی ،هيان).
 .3ولیّ نزدی  ،فاسق باشد ،اما اگر توبه كند حقش به او برممیگمردد و منتظمر اثبمات عمدالت
نيیمانند؛ چون در والیت ،برخالف شهادت عدم فسق كافی بودهو نياز به عدالت نيست.
 .9ولیّ نزدی

محجور باشد .اگر دليل حجر وي فسق باشد والیت از او سلب میشود؛ اما اگر

به خاطر سفه محجور باشد ،بعضی گفتهاند :چو توان ادارة امور خود و هيچنين صمالحيت
ادارة امور دیگري را ندارد؛ حق والیت بر نكاح ندارد .برخی گفتهاند سفه ممانع والیمت در
نكاح نيست( .الشربينی319 ،؛ النووي930 ،؛ الخن10 ،؛ الغزالی ،هيان) .در صورتی كه ولمی
به خاطر افالس محجور شده باشد حجر مانع والیت او نيست .الشربينی ،هيان.
 .1به خاطر برخی از اسباب (مانند بيياري كه او را زمينگير كرده) نيمیتوانمد در اممور نكماح،
تحقيق و بررسی كرده و نظر صائبی داشته باشمد ( .الشمربينی310 ،؛ النمووي 993 ،و 930؛
الخن19 ،؛ الغزالی.)99 ،
 .1دینش مخالف دین زن باشد .كافر بر مسلم و نيز مسلم بر كافر والیت ندارد .اما كافر بر كافر
والیت دارد ،به شرط این كه در دین خودش مرتكب محظوري نشده باشمد ،اخمتالف دیمن
آنها اشكال ندارد ،یعنمی یهمودي ممیتوانمد ولمیّ مسميحی باشمد و بمالعكز (.الخمن13 ،؛
الشربينی.)319 ،
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این امور ،والیت را از ولیّ نزدی

كه حق مباشرت در عقد دارد به ولیّ بعدي منتقمل ممیكنمد.

اما مواردي مانند :كوري ،اغياء و احرام به مناس  ،موجب انتقال به ولیّ بعدي نيیشود .چون كور
می تواند احوال مردم را بشناسد و با شنيدن ،كفو را آزمایش كند ،در مورد اغياء هم احتيال خموب
شدن هست .در مورد احرام نيز ،حق والیت به حماكم منتقمل ممیشمود ( .الشمربينی 319 ،و 313؛
النووي 930 ،و 939؛ الخن ،هيان؛ الغزالی ،هيان).
در موارد زیر ،حق مباشرت در ازدواج به حاكم منتقل میشود:
 .9احرام براي مناس ؛ وقتی ولی محرم باشد ،اجراي عقد براي او ميتنمع اسمت و والیمت بمه
حاكم منتقل میشود و ولی بعدي نيیتواند تمزویج كنمد ( .الشمربينی313 ،؛ النمووي939 ،؛
الخن .19 ،الغزالی)99 ،
در صورتی كه محرم شخصی را براي اجراي عقد وكيل كند ،وكيل در حمالی كمه مموكلش
محرم است نيیتواند مباشرت در عقد كند؛ چون وكيل قائم مقام موكل است و اگمر وكيمل
مباشرت در عقد نياید ،در حقيقت موكل عاقد است .اما وقتی موكل از احرام خمارج شمد،
وكيل می تواند عقد را جاري سازد؛ چون عزل نشده است( .الشربينی319 ،؛ النووي ،هيمان؛
الغزالی ،هيان).
 .9ولیّ نزدی  ،به مقدار مسافت قصر (مسافتی كه در آن نياز شكسته میشود) غایمب شمده و
براي تزویج در زمان غيبت خود ،وكيل تعيين نكرده است .اما اگر وكيل تعيين نيوده باشمد،
وكيل ،در اجراي عقد مباشرت مینياید ( .الخن.)19 ،
اگر ز از تزویج حاكم ،ولی حاضر شده و ادعا كند كه هنگام اجراي عقد توسمط حماكم،
نزدی

شهر بوده ،عقد صحيح است .هيچنين اگر ادعا كند قبل از حاكم تزویج كمرده ،امما

بينهاي بر دعوي خود اقامه نكند ،عقد اجرا شده توسط حاكم ،نافذ است (.الشربينی.)311 ،
 .3ميانعت ولی از تزویج زن؛ در صورتی كه زن در خواست ازدواج با كفو ،هرچند به كيتمر از
مهراليثل نياید ،و ولی مانع شود؛ زن میتواند به حاكم مراجعه كرده و حماكم بمه نيابمت از
ولی ،او را تزویج كند؛ چون حق ولی با ی

یا دو بار ميانعت ،ساقط نيمیشمود؛ بنمابراین،
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حاكم نائب او است؛ اما در صورتی كه ولی سه بار ميانعت كند ،فاسق و مرتكمب محظمور
شده و والیتش ساقط میشود و چنان كه قبالً بيان شد در صورت فسق ولیّ نزدی  ،والیت
به ولی بعد از او منتقل میشود( .الشربينی318،؛ النووي993 ،؛ الخن.)19 ،
 .9ولی محبوس باشد؛ به طوري كه نتواند در اجراي عقد مباشرت نياید .در این حالمت حماكم
تزویج مینياید (.الشربينی.)319 ،
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