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 -1مقدمه
مفهوم آزادی اراد و اسفق ل در تصمیم گییری ،از مفیاهیم عمییق و در خیور توجیه در
جوامع انساني است که ذهن هر محقق آزادانديش را به خود جلب ميکندن در جوامع مفرقیي
حقوقي ،نه تنها برخورداری از اين موهبت ،از حقوق اولیۀ افراد تلقي ميشود ،بلکه بر هر نهاد
قانونگذاری نیز تکلیی میي گیردد تیا در هنگیام وضیع قیوانین بیا توجیه ويیو بیه نحیوۀ
قانونگذاری ،موجب زوال اين موهبت از انسانها نگرددن مجموعۀ تقنیني ما نیز از اين قاعد
مسفثني نبود و قانون مدني به پییروی از ديین مبیین اسی م و فقیه غنیي آن ،در راسیفای
دسفیابي افراد جامعه به اين حق اولیه گام برداشفه و در پي تأمین اسفق ل و آزادی ارادۀ آنها
بود استن بهطوریکه در مادۀ  84قانون مدني اع م ميدارد« :قراردادهای خصوصي نسبت
به کساني که آن را منعقد نمود اند ،درصورتيکه مخال صريح قانون نباشد ،نافذ اسیتن» و
با وضع اين ماد تبلور واقعي مفاهیم آزادی اراد و اسیفق ل انسیانهیا در تصیمیمگییری و
انعقاد عقد را جلو گر مي نمايدن يکي از مواردی که به نوعي موجب ورود شیبهه در خصیوص
تأمین اين موهبت الهي (آزادی اراد و اسفق ل در تصمیمگیری) در جامعیه گرديید  ،وضیع
مادۀ  8442قانون مدني ميباشدن اين ماد مقرر ميدارد« :نکاح دخفر باکر اگر چه بیه سین
بلوغ رسید باشد موقو به اجاز پدر يا جد پدری اوست و هرگا پدر يیا جید پیدری بیدون
علت موجه از دادن اجاز مضايقه کند اجاز او ساقط و در ايین صیورد دخفیر میيتوانید بیا
معرفي کامل مردی که ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهری که بین آنها قرار
داد شد پس از اخذ اجاز از دادگا مدني خاص به دففر ازدواج مراجعیه و نسیبت بیه بیت
ازدواج اقدام نمايدن» ظاهر ماد مبین اعمال ارادۀ شخص الث (ولي قهیری) در ارادۀ احید از
طرفین عقد (باکرۀ رشید ) ميباشد بهطیوریکیه در ظیاهر ،بیه نظیر میيرسید دوشییزگان
نميتوانند رأساً و به اسفق ل و بدون اذن ولي قهیری خیود عقید نکیاح منعقید نماينید و در
صورد انعقاد ،عقد واقع شد غیر نافذ بود و از طر ولي قهری قابلیت درخواسیت انحی ل
را داردن و لیکن به نظر ميرسد اين اسفدالل صحیح نبود و مادۀ  8442قانون مدني نه تنهیا
مبین چنین امری نمي باشد بلکه حسب اين ماد باکرۀ رشید دارای اسفق ل کامل در انعقاد
عقد حفي بدون اذن ولي قهری خود بود و اين عقد قابلیت درخواست ابطیال از ناحییه ولیي
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قهری را نداردن اين نظريه دارای پشفوانه و داليل مخفلفي است که در اين پیووهش از يی
بعد (حکم وضعي و تکلیفي) به اين موضوع پرداخفه شد استن روشي که سیابقهای از آن در
تحقیقاد مشاهد نشد استن لذا در ادامه ضمن بیان کلیاتي در خصیوص مفیاهیم واليیت،
مولي علیه و بیان اقوال مخفل مطروحه در فقه در زمینه نکاح باکرۀ رشید  ،به بیان مبنیای
نظريۀ ارائه شد در فوق پرداخفه و جايگا اذن ولي در نکاح باکرۀ رشید در حقوق موضیوعه
را مشخص خواهیم نمودن
 -2والیت
در خصوص مفهوم و مبنای واليت نظراتیي ارائیه شید اسیت کیه شیرح آنهیا در ذيیل
ميگذردن
 -2-1مفهوم والیت

واليت به ففح و کسر «واو» به کار رففه است و در لغت به معني کسي که کار ديگری را
به عهد گیرد ،برای آن اقدام نمايد ،تسلط پیدا کردن و تصر کردن اسیفعمال شید اسیت
(ابن منظور ،8481،ج  ،81ص 448؛ تهانوی8811 ،ق ،ج  )8141 ،1عد ای در تعري لغیوی
واليت ،بین واليت به کسر و واليت به ففح تمییز قائل شد اند و عقیید دارنید کیه واليیت
هرگا به ففح تلفظ شد باشد مصدر است و به معنای ربوبیت و نصیرد و هرگیا بیه کسیر
تلفظ شود به معنای امیارد و در اصیط ح سیلطنت اسیت (آل بحرالعلیوم ،8231 ،ج  ،2ص
 )184واليت به معنای تصدی نیز تعري شد است و واليت پدر بر صغار را تصدی پیدر بیر
امور آنها دانسیفهانید (جعفیری لنگیرودی ،8211 ،ج  )2114 ،1همچنیین واليیت در معیاني
ديگری نیز بیه کیار رففیه اسیت (کاتوزيیان ،8211 ،ص441؛ آل بحیرالعلیوم ،8231 ،ج ،2
ص184؛ جعفییری لنگییرودی ،8211 ،ج 2149 ،1؛ امییامي ،8211 ،ج  ،1ص 182و )184
مسئلۀ واليت در حقوق و فقه مورد بحث مسفقل قرار نگرففه استن محمد ابیوزهر و اسیفاد
وهبه زحیلي از کساني مي باشندکه بحیث واليیت را جیدای از حضیانت میورد بررسیي قیرار
داد اندن
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اسفاد وهبه زحیلي در تعري واليت گففه است :واليت در لغت يعني عهد داری کیاری و
در اصط ح قانوني يعني اخفیاری قانوني ،که دارند آن ميتواند عقود را انشاء کرد و تنفییذ
کند (زحیلي8449 ،ق ،ج ،4ص )829ن وی واليت برنفس و واليت برمیال را چنیین تعريی
ميکند :واليت بر نفس يعني اشرا بر امور شخصي چون ازدواج ،تعلیم ،تأديب ،مداوا ،آشینا
ساخفن با حر ميباشد و واليت برمال يعني اشرا بر امیور میالي و حقیوقي میالي قاصیر
(همان ،ص )829ن
 -2-2مبنای والیت

داليل و مباني نظريه واليت پدر و جد پدری را ميتوان بهصورد زير دسفهبندی کرد:
ال ی – روايییادن (حرعییاملي 8484 ،نق ،ج  ،14ص 198؛ همییان ،ص  198ح  )1ب –
اجماعن ج -سیرۀ عق ن د  -سیرۀ مفشرعهن
البفه به تمامي اين مباني ايراد وارد شد است (مکارم شیرازی ،بيتیا ،ص 448؛ حسییني
عاملي ،بيتا ،ص 113؛ مهريزی ،شمار  ،14ص 44به نقل از ع يي رحمیاني ،بهیار ،8219
شمار  ،22ص  )38الزم به ذکر است ،عد ای اعفقاد دارند که مسئلۀ واليت قهری از احکام
تعبدی نیست بلکه از احکام عق يي اسیت (موسیوی بجنیوردی ،ترکمیان ،زمسیفان ،8211
شمار  ،22ص 829؛ خويي8414،ق ،ج  ،1ص )82ن
 -3مولی عليه
در کفب فقهي چهار گرو بهعنوان مولي علیه معرفي شد اند -8 :صغیر  -1مجنیون -2
سفیه  -4بالغه رشید ن همچنین حسب مادۀ  8814قن م افیراد تحیت واليیت عبیاردانید از:
صغیر – غیر رشید – و مجنون درصورتيکه عدم رشد يا جنون او مفصل به صیغر باشیدن در
ادامه به شرح و توصی در خصوص بالغه ميپردازيمن
 -4والیت بر بالغه
واليت در خصوص دخفر بالغه در دو موضع مخفل با عناوين بالغه غییر رشیید و بالغیه
رشید مورد بررسي قرار گرففه استن لذا در ادامه به بررسي اين دو عنوان ميپردازيمن
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 -4-1مفهوم بالغ و رشيد

بلوغ در لغت ،به معنای رسیدن استن در فقه امامیه ،نظريه مشهور در خصوص سن بلوغ
در دخفران پايان نه سال قمری است (نجفي ،بیيتیا ،ج  ،13ص )21ن قیانون میدني نییز در
تبصر  8مادۀ  8184خود اين نظر را پذيرففه استن
واژۀ رشید نیز برگرففه از واژ رشد استن رشد در لغت ،ضد گمراهي (غي و ض ل) استن
(ابن منظور ،8441 ،ج  ،2ص 811؛ ابین فیارس8444،ق ،ج  ،1ص 291؛ فییوممي8441 ،ق،
ص )111ن علما در خصوص واژ رشد تعاري و معاني مخفلفي ارائه نمود انید کیه بیه چنید
نمونه اشار ميگردد:
رشد عبارد از عقل و اصی ح میال اسیت (ع میه حلیي ،8211 ،ج  ،1ص )428ن رشید
ملکهای نفساني است که اص ح مال را اقفضاء نمود و از افساد آن و صر در غییر امیوری
که شايسفه افعال عق است ،مانع ميگیردد (شیهید یاني8484 ،ق ،ج  ،4ص  )841اگرچیه
برخي از فقیهان عدم ت زم رشد در امور مالي را با رشد در امر نکاح احفمال داد اند (نجفیي،
بيتا ،ج  ،19ص  811و  )818و لیکن از برخي رواياد (حرعاملي ،بيتیا ،ج  ،84ص  )181و
همچنین نظرياد حقوقدانان (صفايي ،امامي ،8219 ،ص  )14چنین اسفنباط میيگیردد کیه
دخفر رشید در امر نکاح کسي است که در امور مالي ،به حد رشد رسید باشدن
 -4-2والیت بر بالغه غير رشيده

در خصوص واليت پدر و جدپدری بر دخفر بالغه غیر رشید اخف في وجود ندارد (شیهید
اني8483 ،ق ،ج  ،1ص)814ن
 -4-3والیت بر بالغه رشيده

احکام بالغه رشید در دو عنوان یبه و باکر بیان ميگرددن
 -4-3-1ثيبه

در تعري مفهوم یبه نظرياد مخفلفي ارائه شد استن بیه عقیید طباطبیايي حکییم از
ديدگا عر معیار در یبه زوال بکارد است اگرچه در ا ر پريدن يا بیماری و مانند آن باشدن
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(طباطبايي حکیم8444 ،ق ،ج  ،84ص  )418صاحب جواهر عقید دارند که یبه کسي است
که بکارتش در ا ر نزديکي زايل گردد ،اگرچه به زنا باشد يا شبهه (نجفي ،بيتیا ،ج  ،19ص
)811ن برخي ديگر یبه را کسي ميدانند که بکارتش در ا ر نزديکي زايل گردد به شرط آنکه
نزديکي از را نکاح باشد (نراقیي8489 ،ق ،ج  ،83ص )812ن عید ای ديگیر معییار را فقیط
ازدواج دانسفهاند بدين معنا که اگر دخفر ازدواج نمايد یبه ميگردد ،اگرچه شیوهرش قبیل از
نزديکي با او فود نمود يا او را ط ق دهد (طباطبايي يزدی ،بيتیا ،ج  ،1ص 131؛ مکیارم
شیرازی8411 ،ق ،ج  ،8ص )113ن برخي از حقوقدانان نیز م ک در یبه را زوال بکارد در
ا ر مواقعه ميدانند و ظاهراً مواقعه اعم از مشروع و نامشروع را مدنظر قرار داد اند (صیفايي،
امامي ،8219 ،ص  )11در خصوص م ک در یبه و يا بیاکر بیودن رأی وحیدد رويیه بیه
شمار ي به تاريخ  8232/48/19م ک را دخول ميداند اعیم از اينکیه مشیروع باشید يیا
غیرمشروع و اين دخول مطلقاً سبب سقوط واليت پدر ميباشد (مجموعه آرای وحدد رويیه
ديوان عالي کشور ،8214،ص )388ن در خصوص یبه فقهای شیعه به اجماع زنیي را کیه در
ا ر نزديکي با او بکارتش از بین رففه برای ازدواج بعدی مسفقل میيداننید و اجیاز ولیي در
ازدواج او را الزم ندانسفه و معفقدند که پدر و يا جدپدری در ازدواج او نقشي نیدارد (شیعراني،
بيتا ،ص )812ن
 -4-3-2باكره

با توجه به معاني مخفلفي که از یبه ارائه گرديد مفهوم باکر مشخص ميگیرددن زيیرا
باکر نقطۀ مقابل یبه است (طباطبايي حکیم8444 ،ق ،ج  ،84ص )418ن
 -4-4نظر اهل سنت

فقهای حنفي معفقد به اسفق ل یبه در ازدواج هسیفند و بیه احاديیث صیريحي اسیفناد
ميکنند که از جمله آنها است -8 :الثیب احق به نفسها من ولیأ ن  -1هي امل بنفسها تولي
امرها من شائت ف باس به بعد ان تکون قد نکحت زوجا قبل ذال (طوسیي ،8231 ،ج ،1
ص  )211و لیکن شافعيها ولي را نسبت به زن در امر نکاح کام ً مسفقل ميدانند و فرقیي
بین صغیر  ،کبیر  ،باکر و يا یبه نميگذارند (ع مه حلي ،بيتا ،طبع قديم ،ج  ،1ص -111
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 )111حنابله و مالکیه یبه را کام ً مسفقل نميدانند و معفقد به اخفییار مشیفرک او بیا ولیي
هسفند (مغنیه8991 ،م ،ص )214ن
 -5بيان اقوال فقهای اماميه
فقهای امامیه در خصوص لزوم اذن ولي در نکاح باکرۀ رشیید نظريیاد مخفلفیي ارائیه
نمود اند بهطوریکه اين اقوال به  1دسفه ميرسدن در ادامه به بیان اين اقوال ميپردازيمن
 -5-1استقالل باكرۀ رشيده

طبق اين نظر باکرۀ رشید در امر نکاح دارای اسیفق ل تیام میيباشید و واليیت پیدر و
جدپدری بهطور کامل ساقط ميگرددن در اين زمینه شهید اني میيگويید همیه مفیأخران و
جماعفي از قدما ،از جمله شیخ طوسي در تبیان ،سید مرتضي ،ابن جنید ،شیخ مفید در احکام
النساء ،س ر و ابن ادريس قائل به سقوط واليت از باکرۀ رشید بهطور مطلق بود اند (شهید
اني 8483 ،نق ،ج  ،1ص )818ن همچنین صاحب جواهر میيگويید مشیهور مییان قیدما و
مفأخران ،سقوط واليت از باکرۀ رشید است و اين شیهرد ،نقی ً و تحصیی ً محقیق اسیت
(نجفي ،بيتا ،ج  ،19ص  814و )811ن همچنین سید مرتضي نیز بر اين قول ادعیای اجمیاع
نمود است (سیید مرتضیي ،بیيتیا ،ص 814و  811و  214و )218ن در ايین زمینیه فقهیای
ديگری نیز قائل بر اين نظر هسفند (ابن ع مه8219 ،ق ،ج  ،2ص 18؛ ابن حمز 8441 ،ق،
ص )199ن
 -5-2استقالل پدر و جد پدری ،در نکاح باكرۀ رشيده

در اين خصوص گففه شد که در واليت بر دخفر ،پیش از بلوغ و رشد يقین بود اسیتن
پس از بلوغ و رشد در اين امر ش وجود دارد لذا هنگام ش  ،همیان واليیت دوران صیغر،
اسفصحاب ميشود (نراقي8489 ،ق ،ج  ،83ص)882ن البفه بر اين نظیر ايیراد شید اسیت و
آخوند خراساني آن را صحیح نميدانند زيرا شیرط اسفصیحاب بقیای عرفیي موضیوع اسیت
درحاليکه پس از زوال صغر و حصول بلوغ و رشد بهطیور حیفم از ديیدگا عیر  ،موضیوع
مفبدل شد است (آخوند خراساني ،بيتا ،ص )411ن
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معفقدان به واليت پدر و جد پدری بر باکر رشید ،به رواياد مخفلفي نیز اسفناد کرد انید
(حرعاملي ،بيتا ،ج  ،84ص  181و 141؛ کلینیي ،8231 ،ج  ،1ص 292؛ طوسیي ،8231 ،ج
 ،1ص )218ن
 -5-3تشریک ولی با باكرۀ رشيده

مطابق نظريه تشري  ،هیچي از دخفر و ولي به تنهايي اخفیار و آزادی در نکاح ندارد و
تنها با موافقت يکديگر ميتوانند در نکاح اعمال اراد نمايندن اين قول در نزد فقهای امامییه
قول غیرمشهور استن از جمله افرادی که به اين نظر اعفقیاد دارنید میيتیوان از ابوالصی ح
حلبي( ،حلبي 8442 ،نق ،ص  )191شیخ صدوق( ،صدوق 8444 ،نق ،ج  ،2ص  )291و امام
خمیني (موسوی خمیني ،بيتا ،ج  ،1ص  )114نام بردن
 -5-4والیت در نکاح دائم

در مورد اسفق ل دخفر رشید در نکاح مفعه اخبار فراواني هست (حرعاملي ،بيتا ،ج ،84
ص )438 - 411ن طبق اين قول در نکاح دائم ولي بر دخفر واليیت دارد و طبیق نظیر ولیي
نکاح دائم منعقد مي گردد ولي دخفر در نکاح منقطع مسفقل بود و نیازی به اذن ولیي خیود
ندارد شیخ طوسي اين نظر را در کفابهای تهذيباالحکام و المبسوط في فقه االمامیه خیود
بیان کرد است (طوسي ،8231 ،ج  ،1ص 114؛ همو ،8218 ،ج  ،4ص )831ن البفه صیاحب
جواهر اعفقاد دارند که کفابهای يادشد کفاب ففوا نیسفند و شیخ در مقام ففوا قول ديگیری
اخفیار نمود است (نجفي ،بيتا ،ج  ،19ص )819ن ضمن اينکیه نکیاح دائیم از نظیر سیقوط
واليت بر مفعه اولويت دارد زيرا آنگونه که در مفعه ضرر و فضیحت وجود دارد در نکاح دائم
وجود ندارد (همان)ن
 -5-5والیت در نکاح منقطع

طبق اين قول باکرۀ رشید در نکاح منقطع تحت واليیت ولیي خیود اسیت و لییکن در
ازدواج دائم مسفقل مي باشدن برای اين قول به دلیلي اسفناد نشد است و اين نظر را محقیق
حلي بدون ذکر نام قائل ،بیان نمود (محقق حلي ،8449 ،ج  ،1ص  )141و وقفي از قائل آن
سؤال شد پاسخي نداد است (فاضل آبي8441 ،ق ،ج  ،1ص )881ن صاحب جیواهر نییز در
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خصوص اين نظر بیان کرد است که «قائلي برای اين نظر نیاففیم» (نجفیي ،بیيتیا ،ج ،19
ص )819ن
 -5-6تشریک ميان باكرۀ رشيده و صرفاً پدر (و نه جد پدری)

بنابر نقلي از اين قول هري از پدر و دخفر در تصمیمگیری راجع به ازدواج دکفیر بیاکرۀ
رشید اسفق ل داردن محقق سید محسن حکیم از جمله معفقیدين ايین نظیر اسیت بیا ايین
توضیح که پدر ميتواند ازدواج صوردگرففه توسط دخفر را فسخ کند و ايشیان ايین حیق را
تنها برای پدر دخفر ابت ميداند و آن را در مورد جد پدری نفي ميکند (طباطبیايي حکییم،
8444ق ،ج  ،84ص )441ن
بنابر نقلي ديگر از اين قول تشري میان دخفر و پدر است نه سیاير اولییان ايین قیول را
فخرالمحققین يکي از دو قول شیخ مفید عنوان کرد است (ابین ع میه8219 ،ق ،ج  ،2ص
)14ن
 -5-7استقالل هریک از باكرۀ رشيده و ولی

بر اساس اين قول هري از دخفر و پدر وجد پدری در تصمیمگیری راجع به امیر ازدواج
دخفر باکرۀ رشید مسفقل است و نیازی به اذن ديگیری نیسیت (نراقیي ،8489 ،ج  ،83ص
)818ن

 -6اذن ولی در نکاح از منظر فقه اهل سنت
در خصوص نکاح باکرۀ رشید  ،فقهای اهل سنت قائل به دو نظر هسفندن
 -6-1قبول والیت پدر و جد پدری :اين ديدگا اعفقاد به واليت پدر وجد پیدری در
امر نکاح دخفر باکر داشفه و معفقد است که ولي ميتواند مسفق ً دخفر بیاکرۀ رشیید را بیه
عقد ازدواج ديگری درآوردن فقهای مالکي ،شافعي و حنبلي از اين دسفه هسیفندن آنهیا مطلقیاً
زن را درامر نکاح محجور ميدانند هرچند عاقل و رشید باشد و چند بار هم شوهر کرد باشد
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(مغنیه8991 ،م ،ص214 – 214؛ جناتي ،بيتا ،ص )133ن شیخ طوسي در اشیار بیه عقیید
شافعیه بیان ميکند :زمانيکه دخفر آزاد بالغه ،رشید شد هر عقدی را ميتوانید انجیام دهید
غیر از نکاح که در اين مورد ولي او بايد اقدام کند (طوسي 8481 ،ق ،ج  ،4ص  )11حنابلیه
در اسفدالل بر اين نظر خود ضمن اسفناد به احاديثي که در خصوص اسفق ل تیام ولیي بیه
آنها اشار گرديد به حديث «ال تنکح الیفیمه اال باذنها» و همچنین حديث « تسفامر الیفیمه
في نفسها» اسفناد ميکنند (قرطبي اندلسي 8411 ،نق ،ج  ،1ص  )41فقها دراين نظر به آيه
 21سور نور و  118سور بقر نیز اسفناد ميکنند و معفقدند که در اين آياد انکاح (انشیای
عقد نکاح) به مرد نسبت داد شد است (زحیلي 8449 ،نق ،ج  ،1ص 811؛ جزيیری8488 ،
ق ،ج  ،4ص  19به بعد)ن
 -6-2عدم قبول والیت پدر و جد پدری :اين ديدگا معفقید اسیت کیه پیدر و جید
پدری ،واليفي بر باکرۀ رشید ندارند و دخفر خود مسفق ً ميتواند عقد نکیاح را منعقید کنیدن
اين نظر به فقهای حنفي نسبت داد شد استن ايشان معفقدند که زن مطلقاً ميتواند بیدون
اذن ولي ازدواج کند حفي دخفران دوشیز که پدر دارندن فقهای حنفیي در اسیفدالل بیر ايین
نظر به آيه  121سور بقر و همچنین رواياتي از جمله روايت «االيم احق بنفسها من ولیها»
اشار ميکنند ايشان احاديثي را که در لزوم اذن ولي بیان شد حمل بیر اولويیت و رجحیان
ميکنند و بیان ميدارند که فرقي بین امور مالي و غیر مالي نیست چون دخفر در امور میالي
مسفقل است ،در امور غیر مالي نیز مسفقل استن البفه مشروط بر اينکیه بیا هیم کفیو خیود
ازدواج کند و حداقل به مهر المثل باشد که اگر چنین نباشد ،ولي حق اعفیرا دارد (مغنییه،
8991م ،ص 214؛ جناتي ،بيتا ،ص )131ن
 -7جایگاه اذن ولی در حقوق موضوعه
جهت تعیین جايگا اذن ولي در حقوق موضوعه ابفدا بايد مطیالبي در خصیوص مفیاهیم
حکم تکلیفي و وضعي ،انفزاع احکام وضعي از احکیام تکلیفیي و ورود نهیي بیر سیبب و يیا
مسبب بیان گردد تا مبنای اسفدالل و نفیجه اين قسمت که بر گرففه از اين مطالیب اسیت،
روشن شودن لذا در ادامه به بیان اين مطالب ميپردازيمن
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 -7-1حکم تکليفی

احکام چنانکه اوالً و بالذاد و بدون واسطه به افعال مکلفان تعلق بگیرند ،احکام تکلیفي
نامید ميشوند که چهار قسم وجوب ،حرمت ،اسفحباب و کراهت مقفضي بعث ،زجر و اباحیه
مقفضي تخییر استن
 -7-2حکم وضعی

احکام وضعي مجعوالد شرعیهای هسفند که مفضمن بعث و زجر نبود و ابفدائاً و اوالً و
بالذاد به افعال تعلق نميگیرند ،اگرچه بهواسطه تبعیت از احکام تکلیفیه نحیو ای تعلیق بیه
افعال نیز دارند (نائیني ،بيتیا ،ج  ،4ص )844 – 828ن محقیق خیويي معفقید اسیت «حکیم
تکلیفي اعفبار صادر از مولي از حیث اقفضا و تخییر است و احکیامي کیه عیاری از حیثییت
اقفضا و تخییر ميباشند ،تمامیاً از احکیام وضیعي هسیفند» (خیويي ، 8411 ،ج  ،1ص )91ن
عد ای ديگر در تعري حکم تکلیفي و وضعي چنین ميگويند:
احکام تکلیفي :دسفوراد و فرمانهای صادر شد از سیوی شیارع در خصیوص افعیال و
کردار مردم اعم از امر ،نهي ،اجاز و رخصت را  ،احکام تکلیفي مينامنید و پینن نیوع اسیت
وجوب ،حرمت ،اسفحباب ،کراهت و اباحهن
احکام وضعي :آن دسفه از احکام شرعي هسفند که هرچند ممکن است با احکام مکلفان
مرتبط باشند ولي ارتباط مزبور بهطور مسفقیم نیست يعني از سوی شارع مسفقیماً نسبت بیه
افعال مکل اشار نميگردد و مقفضای آنها ،الزام ،منع يا رخصیت نیسیتن ماننید :مالکییت،
زوجیت ،اهلیت ،سببیمت ،مانعیت ،شرطیت ،صحت و بط نن
لذا با توجه به مطالب فوق ،تفاود احکام تکلیفي و وضعي به شرح ذيل خواهد بود:
 -8احکام وضعي مورد طلب و خواست و يا تیرخیص و تخیییر شیارع قیرار نمیيگیرنید
درحاليکه احکام تکلیفي مسفقیماً مورد خواست شارع و يا تجويز و تخییر او قرار ميگیرندن
 -1احکام وضعي مسفقیماً به افعال و اعمال انسانها تعلق نميگیرند ،درحاليکه احکیام
تکلیفي اين چنین هسفندن
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 -2احکام تکلیفي بيترديد از سوی شیارع و بیا امیر و نهیي او مسیفقیماً وضیع و جعیل
ميشوند ولي اينکه آيا احکام وضعي نیز چنین هسفند يا خیر جای گففگو است (محقق داماد،
پايیز و زمسفان  ،8211شمار  ،14ص )19 – 11ن
در اينکه احکام وضعیه چه تعدادی هسفند در میان علمای اصول بحث و گففگوی زيادی
شد استن برخي اين دسفه از احکام را محصور دانسفهاندن ولي به عقید عد ای ديگیر کلییه
احکامي که از دائر تکلی و مفعلقاد آن بیرون هسفند میيتواننید حکیم وضیعي محسیوب
شوند (همان ،ص )11ن
 -7-3انتزاع حکم وضعی از حکم تکليفی

در خصوص انفزاع حکم وضعي از حکم تکلیفي و يا بهعباردديگر نحیو ايجیاد و جعیل
حکم وضعي از حکم تکلیفي ميتوان گفت که در حقوق اسی مي ،موضیوع احکیام وضیعي
مورد توجه عمیق مففکرين اس مي واقع شد و نظرياد مخفلفیي ارائیه گرديید اسیت کیه
ميتوان آنها را بهطورکلي در سه نظريه دسفهبندی کرد:
 -7-3-1احکام وضعی مطلقاً مستقيماً مجعولاند و در مواردی کیه حکیم وضیعي
جعل ميشود ،برخي احکام تکلیفي از آنها انفزاع ميشوندن میث ً شیارع مالکییت را مسیفقیماً
جعل ميکند به اين معني که شخصي را در بعضي شرائط مال میيشناسید ،در ايین میورد
حکمِ حرمتِ تصر در مل ديگری از آن انفراع ميشود و يا شرع زوجیت را مییان زوجیین
جعل ميکند ،و سپس احکامي الزامي بر عهد طرفین از آن منفزع ميشوندن اين نظريیه بیه
فاضل توني منفسب استن
 -7-3-2احکام وضعيه مستقيماً جعل نمی شوند بلکیه آنهیا منفیزع و برگرففیه از
احکام تکلیفي هسفندن يعني مث ً شرع مي گويید جیائز نیسیت کسیي در میالي کیه ديگیری
خريداری کرد تصر کندن اين ي حکم تکلیفي است ولي از آن احکیام وضیعي مالکییت،
سببیتِ بیع برای مالکیت و نیز حکم لزوم عقد بیع انفزاع ميشیودن ايین احکیام مسیفقیماً در
قلمرو جعل حکم شرع نميباشندن اين نظر به مشهور فقهای امامییه منفسیب اسیت و شییخ
انصاری پیرو مشهور و مدافع آن استن به نظر شیخ انصاری شرع نميگويد :ف ن چیز نجس
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است ،شرع به حلیت روابط میان زن و مردی که عقد نکاح برقرار ميکننید و وجیوب برخیي
واجباد میان آن دو حکم ميکند و سپس حکم وضعيِ زوجیت از آن انفزاع ميگرددن
 -7-3-3قول به تفصيل :اين نظر منفسب به آخوند خراساني استن به نظر خراسیاني
احکام وضعیه بر سه دسفهاند:
 -8آن چه اص ً جعل تشريعي به آن تعلق نميگیرد ،نه بهطور اسیفق لي (يعنیي شیارع
ابفدائآً آن حکم را جعل نمينمايد) -و نه بهطور تبعي -يعنیي شیارع حکیم ديگیری را جعیل
نميکند تا اين حکم به تبع آن ،جعل شود ،مانند تحقق زوجیت به تبع وجود عدد چهار -هیر
دو گونه غیر معقول استن از شمار اين دسفه ،شیرطیت و مانعییت هسیفند کیه قابیل جعیل
مسفقیم نميباشندن
 -1آن دسفه از احکام وضعي که جعل اسفق لي آنها با اشکال عقلیي روبیهروسیت ،امیا
جعل تشريعي در آنها به تبع حکم تکلیفي معقول استن
توضیح آنکه در اين موارد ابفدا منشأ انفزاع آن حکم وضعي ،تشريعاً وضع ميگردد،
سپس حکم وضعي بهطور تبعي از آن ،انفزاع ميگردد ،مانند آنکه نخست حکم تکلیفي
وجوب نماز وضع و جعل ميشود و چون موضوع حکم مزبور يعني نماز مرکب از اموری
است ،از اين جعل ،حکم جزئیت -که ي حکم وضعي است -برای سور  ،انفزاع ميشود
پس جعل حکم جزئیت برای سور  ،تبعي استن
 -2آن دسفه از احکام وضعي که هم جعل اسفق لي برای آنها مفصوراست و هیم جعیل
تبعي و انفزاع آنها نسبت به حکم تکلیفي و يا حکمي ديگر معقول است ،که در فیر اخییر
حکم نخسفین ،منشأ انفزاع حکم وضعي ميشودن
توضیح آنکه :مث ً شارع ميتواند زوجیت را ابفدا جعل نمايد به اين نحو که بگويد :هر
مرد و زني قرارداد نکاح منعقد نمايند رابطه زوجیت میانشان برقرار ميگرددن در اينجا حکم
وضعي زوجیت توسط شارع به نحو اسفق لي وضع و جعل گرديد استن همچنین ميتواند
زوجیت را نه به نحو اسفق لي ،بلکه به نحو تبعي وضع و جعل کند ،به اين نحو که بگويد:
نظر کردن و نزديکي کردن میان مرد و زني که قرارداد ازدواج میانشان منعقد گرديد مباح و
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ح ل است و يا نفقه و ارث و اطاعت واجب است ،که به تبع اين احکام تکلیفي ،زوجیت
انفزاع ميشودن به نظر خراساني احکامي نظیر ملکیت ،زوجیت ،قضاود ،واليت ،لزوم و امثال
آنها مسقیماً قابل جعلاند ،و نیازی ندارد که به انفزاع مفوسل شويم ،هرچند که امکان جعل
تبعي هم وجود دارد (همان ،ص )28 – 22ن
 -7-4ورود نهی بر سبب و یا مسبب

در خصوص ورود نهي بر سبب و يا مسبب نکفه قابل ذکر اين است که هیر معاملیه دو
بخش دارد ،سبب و مسببن سبب عبارد است از انجام قرارداد با شکل خاص خود و مسیبب
عبارد است از ،ا ر حقوقي که بر سبب مفرتب ميگرددن مث ً در عقد بیع سبب عبارد اسیت
از صیغه بیع که میان فروشند و خريدار با شرايط مخصوصیي منعقید میيگیردد؛ و مسیبب
عبارد است از انفقال عوضین به بايع و مشفری که در فر وجود شیرايط صیحت مفرتیب
مي گرددن در معام د گا سبب مورد امر و نهي قرار مي گیرد و گا مسیببن میث ً میوردنظر
قانون گذار از نهيِ در معامله در معابر عمومي ،نهيِ از نشسفن و گففگوی معاملي کردن است
و نظری به نقل و انفقال نداردن
همچنین است در معامله در زمان نماز جمعهن بنابراين اگر خداوند فرمود است:
«اذا نودی للصلو من يوم الجمعه فاسعوا الي ذکر اهلل و ذروا البیع» وقفیي شیما را بیرای
نماز ندا مي کنند به سوی ذکر خدا بشفابید و خريد و فروش را رها سازيد ،امر به رها سیاخفن
خريد و فروش ،تعبیر ديگری است از نهي و منع آن و نهي صرفاً برای عدم ترک نماز اسیت
و نه اصل انفقال که مسبب است (محقق داماد ،8211 ،ص )11ن بنیابراين میيتیوان چنیین
گفت که :نهي وارد يا بر سبب است و يا بر مسببن چنانچه نهي بیر سیبب وارد شیود ،ايین
نهي موجب فساد معامله يا رفع ا ر حقوقي نخواهد بودن زيرا در معام د ا باد امر بیه تیرک
عمل (و يا بهعباردديگر نهي از انجام عمل) ،ا بادِ بط ن آ ار عمل نميکنید و ا بیاد ورود
نهي شارع ،بر ايجاد عمل ،ا باد اراد شارع ،بر رفع ا ر عمل حقوقي نميکندن
چنانچه نهي بر مسبب وارد شد باشد اين نهي ميتواند موجب رفع ا ر حقیوقي از عمیل
شود ز يرا هد شارع از نهي مسبب جلوگیری از ظهور آ ار عمیل حقیوقي اسیت و بیر منیع
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ظهور آ ار حقوقي نظر داردن البفه وقفي نهي از ظهور آ ار عمل ميشود در واقع نهي از ظهور
عمل نیز ميشود زيرا مسبب بدون سبب ايجاد نميشود و نهي از مسبب نهي از سبب را نیز
به دنبال داردن
-7-5هنگام شک در ورود نهی بر سبب و یا مسبب چه باید كرد؟

الزم به ذکر است که در فقه در خصوص صحت عقود دو نظر ارائه شد است عد ای بیا
اسفناد به اصلِ عدم ،معفقدند که در صورد ش در صحت عقود و ش در حصول و ايجیاد
ي ماهیت حقوقي (عقد) طبق اصل عدم بايد معفقد به عیدم ايجیاد ماهییت حقیوقي بیودن
بنابراين چنانچه قائل به اين نظر باشیم در ما نحن فیه يعني در زمان ش در اينکه نهي بیر
سبب وارد شد است و يا بر مسبب بايد قائل به ورود نهي بر مسبب باشیم و رفع ا ر حقوقي
از نهي وارد شد نمايیمن بنابراين طبق اين نظر ا ر حقوقي ايجاد نشید اسیت و عقید باطیل
ميباشدن لیکن عد ای قائل به اصلِ صحت عقود ميباشیند و معفقدنید بیا توجیه بیه اينکیه
مبحث عقود از احکام امضايي شارع مقدس ميباشد و اين احکیام در عیر جامعیه کیاربرد
داشفه و به آنها عمل ميشود که اين شیو عق يي است ،بنابراين تا زمانيکه نسبت به آنهیا
نهي وارد ن شد است ،بايد معفقد به صحت اين عقود و آ ار بود زيرا شارع مقدس اعقل عق
مي باشدن لذا چنانچه ما چنین پیشینه ذهني داشفه باشیم مطمئناً بايد نهي وارد را بیر سیبب
بدانیم و نه بر مسببن بنابراين در زمان ش در اينکه آيا نهي بر سبب وارد شد است يا بیر
مسبب ،طبق اين نظر نهي وارد را بر سبب دانسفه و حکم بر ايجاد ا ر حقیوقي میينمیايیم
يعني بر عملي که پس از نهي انجام شد آ ار حقوقي صحت مفرتیب میيشیود و آن عمیل
صحیح استن
 -8تحليل موضوع
مادۀ  8442قانون مدني مبین وجود حکم تکلیفي بر باکر رشید دائر بر اخذ اذن از ولي
قهری خود در ا مر نکاح است و مقفضي حکم تکلیفي صحت و بط ن نیسیت و ايین آ یار از
آ ار احکام وضعي استن
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لذا چنانچه اعفقاد به ايجاد ا ر حکم وضعي بر اين حکم تکلیفیي نداشیفه باشییم ،نکیاح
باکر رشید فاقد اذن صحیح است و صرفاً مرتکب فعل حیرام و يیا مکیرو شید ن و لییکن
چنانچه اعفقاد به انف زاع ا ر حکم وضعي از اين حکم تکلیفي داشفه باشیم بايد ببینیم کیه آيیا
نهي وارد شد بر سبب است و يا مسببن چنانچه در اين ماد اعفقاد بر ورود نهیي بیر سیبب
باشد ،نکاح باکر فاقد اذن صحیح خواهد بود ولیکن چنانچه در اين ماد اعفقاد بر ورود نهي
بر مسبب باشد عقد باطل استن
بنابراين در ما نحن فیه ،اينکه آيا نکاح باکر فاقد اذن صحیح تلقي ميگردد و يیا خییر
يعني آيا نهي بر سبب وارد شد است که مفهوم آن حرمت و يا کراهت انعقیاد نکیاح بیدون
اذن ولي توسط باکرۀ رشید و ايجاد آ ار حقوقي و وضعي عقد نکاح است و يا اينکه نهي بیر
مسبب وارد شد است که نفیجه آن عدم ايجاد آ ار عقد نکاح و ايجیاد روابیط زوجییت و بیه
عبارتي بط ن نکاح است ،چنانچه از منظر فقهي پیشینه ذهني ما اصل عدم باشید نظیر بیر
ورود نهي بر مسبب و عدم صحت نکاح خواهیم داشت و چنانچیه پیشیینۀ ذهنیي میا اصیل
صحت باشد مطمئناً نظر بر ورود نهي بر سبب و صحت نکاح خیواهیم داشیتن لییکن آنچیه
مهم است اين مطلب است که در حقوق موضوعه بايد نظری ارائه گردد که مبفني بر حقیوق
موضوعه باشدن بهعباردديگر هنگام ش در ورود نهي بر سبب و يا مسبب ،بايد با توجه بیه
پیشینۀ ذهني موجود در قانون مدني مبني بر اعفقاد به اصل صحت و يا بط ن عقیود ،نظیر
دادن
ذکر اين نکفه الزم است ،اگرچه قیانون میدني میا بیر گرففیه از فقیه اسیت و لییکن در
خصوص اصل صحت و يا بط ن عقود ،نظريه اصل صحت عقود را برگزيید و در میادۀ 84
قانون مدني که اع م ميدارد «قراردادهای خصوصي نسیبت بیه کسیاني کیه آن را منعقید
نمود اند ،درصورتيکه مخال صريح قانون نباشد ،نافذ است»ن همچنین در مادۀ  112همیان
قانون که اع م داشفه «هر معامله که واقع شد باشد محمول بر صحت اسیت مگیر اينکیه
فساد آن معلوم شود» ،اين موضوع نمود داردن بنابراين در موضوع سؤال ،بايد با پیشینۀ ذهني
که مبفني بر قانون مدني ميباشد به موضوع پرداخفه شودن
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اگرچه در اين ماد ما دلیلي بر ورود نهي بر مسبب نداريم و میيتیوان نهیي وارد را بیا
توجه به قواعد عمومي قراردادها بر سبب وارد دانست ،لیکن با صیر نظیر کیردن از داليیل
موجود و ناديد انگاشفن آنها ميتوان گفت که در اين ماد در ورود نهي بر سبب و يا مسبب
ش حاصل شد است و هنگام ش در ورود نهي بر سبب و يا مسبب ،تکلی  ،مراجعه بیه
پیشینه ذهني قبلي ،مبني بر قبول و يا عدم قبول اصل صحت در عقود استن لذا از آنجا کیه
در قانون مدني ،اصل صحت عقود پذيرففه شد است بايد هنگام ش در ورود نهي بر سبب
و يا مسبب  ،نهي وارد را بر سبب دانسفه و حکم بر صحت عقد دادن بنابراين در ما نحن فیه
با اعفقاد به ورود نهي بر سبب حکم به صحت نکاح باکرۀ رشید فاقد اذن خواهد شد و ايین
نکاح صحیح استن
لذا با توجه به اينکه مادۀ  8442قانون مدني از احکام تکلیفي است اخذ مفهوم صیحت و
بط ن از آن صحیح نیست و اينکه گففه شد است ازدواج باکر اگرچه به سن بلیوغ رسیید
باشد موقو به اجاز ولي قهری است به معني اين نميباشد که عقد بدون اجاز ولیي غییر
نافذ است و اگر باکر رشید از ولي قهری خود اجاز در امر نکاح نگرفت و ولي آن نکیاح را
تنفیذ نکرد نکاح باطل ميباشدن لذا برداشت اين مفهوم با توجه به اينکه مادۀ  8442از احکام
تکلیفي است و نه وضعي و اينکه صحت و بط ن مقفضای احکام وضعي است و نه تکلیفي،
و همچنین اينکه در اينجا حکم وضعي بط ن از حکم تکلیفي الزام باکرۀ رشید به اخذ اذن
انفزاع نميگردد ،اعفقاد به عدم نفوذ نکاح باکر رشید فاقد اذن ،صحیح نیست و نکاح باکر
فاقد اذن صحیح است و ولي نمي توانید در خواسیت بطی ن چنیین نکیاحي را مطیرح کنیدن
بنابراين اخذ مفهوم بط ن و عدم نفوذ از واژ موقو (همانگونه که در فقه اين واژ در اين
معاني بهکار گرففه ميشود) در اينجا صحیح نبود و موقو بودن نکاح باکرۀ رشید بیه اذن
ولي ،به دلیل الزامي است که قانون گذار بر عهد باکرۀ رشید نهاد تا اذن ولیي را در ازدواج
اخذ کند و از راهنمايي و تجربه و بنیه عقلي ولي قهری اسففاد کندن بهعباردديگر بیا توجیه
به نوع خلقت بانوان که قو عاطفي در آنها غالباً بر قو عقلي غلبه داشفه و تصیماد آنهیا را
به خصوص در امر ازدواج مفا ر از خود ميسازد و در اغلب موارد وعد هیای فريبنید میردان
نیز آنها را به چالش کشید و در نوع تصمیم ايشان تأ یر ميگذارد ،قانونگذار از ايین طريیق
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از آسیبهای احفمالي و بالقو آيند ناشي از انفخاب نادرست باکرۀ رشید در انفخاب همسر،
که نه تنها به خود او خواهد رسید بلکه آ ار آن دامن کل جامعه را خواهد گرفیت ،جلیوگیری
کرد است .لیکن با توجه به مادۀ  8442قانون مدني نهايت ضمانت اجرايي که میيتیوان از
اين ماد و همچنین مادۀ  8444قانون مدني اخذ کرد ،عدم بت نکاح واقع شد استن زيرا با
توجه به منطوق ماد  ،مسفنبط از انفهای مادۀ  8442قانون مدني ضیمانت اجیرا صیرفاً عیدم
بت نکاح است و نه بط ن عقدن همچنین در تبصر مادۀ  8444قانون مدني نیز مسیفنبط از
منطوق ماد  ،ضمانت اجرا صرفاً عدم بت نکاح است و نه بط ن عقدن
 -9نتيجه
در خصوص مفهوم واليت ،عمدتاً نظراد واحدندن داليل و مباني نظريۀ واليت پدر و جد
پدری را ميتوان در چهیار عنیوان الی  -روايیاد ب -اجمیاع ج -سییرۀ عقی و د -سییرۀ
مفشرعه ،دسفهبندی کردن در کفب فقهي چهار گرو بهعنوان مولي علیه معرفي شد انید-8 :
صغیر  -1مجنون  -2سفیه  -4بالغۀ رشید ن همچنین حسیب میادۀ  8814قنم افیراد تحیت
واليت عبارداند از :صغیر ،غیر رشید و مجنون درصورتيکه عدم رشد يا جنون او مفصل بیه
صغر باشدن
احکام بالغۀ رشید در دو عنوان یبه و باکر قابل بییان اسیتن در تعريی مفهیوم یبیه
نظرياد مخفلفي ارائه شد استن با توجه به معاني مخفلفي که از یبه ارائیه گرديید مفهیوم
باکر مشخص ميگردد ،زيرا باکر نقطۀ مقابل یبه استن فقهای امامیه در خصیوص لیزوم
اذن ولي در نکاح باکرۀ رشید نظرياد مخفلفي ارائه نمود اند بهطوریکه ايین اقیوال بیه 1
دسفه ميرسدن لیکن نظر مشهور عدم وجود واليت در نکاح باکرۀ رشید استن
جهت تعیین جايگا اذن ولي در حقوق موضوعه در ابفیدا مطیالبي در خصیوص مفیاهیم
حکم تکلیفي و وضعي ،انفزاع احکام وضعي از احکیام تکلیفیي و ورود نهیي بیر سیبب و يیا
مسبب بیان گرديد تا مبنای اسفدالل و نفیجۀ بحث که برگرففه از اين مطالب است ،روشین
شودن مشخص شد که مادۀ  8442قانون مدني مبین وجود حکم تکلیفي بر باکرۀ رشید دائر
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بر اخذ اذن از ولي قهری خود در امر نکاح است و مقفضي حکیم تکلیفیي صیحت و بطی ن
نیست و اين آ ار از آ ار احکام وضعي استن
لذا با توجه به اينکه مادۀ  8442قانون مدني از احکام تکلیفي است و نه وضعي و اينکیه
صحت و بط ن مقفضای احکام وضعي است و نه تکلیفي ،و همچنین اينکه در اينجیا حکیم
وضعي بط ن از حکم تکلیفي الزام باکرۀ رشید به اخیذ اذن انفیزاع نمیيگیردد ،اعفقیاد بیه
بط ن و يا عدم نفوذ نکاح باکرۀ رشید فاقد اذن ،صحیح نیست و نکاح بیاکرۀ رشیید فاقید
اذن صحیح ميباشد و ولي قهری نميتواند درخواست بط ن چنین نکاحي را مطرح کندن
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ابن حمز  ،محمیدبن علیي8441( ،ق) ،الوسةيله الةی نيةل الفهةيله ،قیم ،مکفبیه المرعشیي
النجفين
ابیین ع مییه ،فخییر المحققییین محمیید بیین حسیین8219( ،ق) ،ایهةةاح الفوائةةد فةةی شةةرح
اشکاالت القواعد ،چاچ اول ،قم ،المطبعه العلمیهن
ابن فارس ،احمد8444( ،ق) ،معجم مقابيس اللغه ،قم ،مکفب االع م االس مين
ابن منظور ،محمیدبن مکیرم ،)8481( ،لسةان العةر  ،بییرود ،دارالفیراث العربیي ،مؤسسیه
الفاريخ العربين
تهییانوی ،محمییدعلي بیین علییي8811( ،ق) ،موسةةوعه كشةةاط اصةةطالحات الفنةةون و

العلوم.
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جزيری ،عبدالرحمن 8488( ،ق) ،الفقه علی المذاهب االربعه ،بیرود ،دارالفکرن
جنییاتي ،محمییدابراهیم( ،بییيتییا) ،دروس فةةی فقةةه المقةةارن ،بییيجییا ،منظمییه االعییداد
االس مين
حر عاملي  ،محمد بین حسین( ،بیيتیا) ،وسةائل الشةيعه الةی تحصةيل مسةائل الشةریعه،
بیرود ،دار احیاء الفراث العربين
حسیني عاملي ،سید محمد جواد( ،بيتیا) ،مفتةاح الکرامةه فةی شةرح قواعةد العالمةه ،قیم،
مؤسسه آل البیتن
حلبییي ،ابوصیی ح تقییيالییدين 8442( ،نق) ،الکةةافی فةةی الفقةةه ،تحقیییق رضییا اسییفادی،
اصفهان ،مکفبه االمام امیرالمومنین(ع)ن
حلي ،حسن بن يوس  ،)8211( ،مختلف الشيعه ،قم ،مکفب االع م االس مين
حلییي ،حسیین بیین يوسی ( ،بییيتییا) ،تةةذكرۀ الفقهةةا( ،طبییع قییديم) ،قییم ،مکفبییه مرتضییويه
الحیاء آ ار جعفريهن
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خويي ،سید ابوالقاسم8414( ،ق) ،مصباح الفقاهه ،بیرود ،دارالهادین
خويي ،سید ابوالقاسیم ،) 8411( ،مصةباح االصةول ،چیاچ اول ،نجی  ،مؤسسیه احییاء آ یار
االمام خويين
زحیلي ،وهبه 8449( ،ق) ،الفقه االسالمی و ادلته ،چاچ سوم ،دمشق ،دارالفکرن
سیدمرتضي ،علي بن حسین( ،بيتا) ،االنتصار ،قم ،منشوراد الشري الرضين
شعراني ،ابوالحسن( ،بيتیا) ،ترجمیه و شیرح تبصةرۀ المتعلمةي  ،بیيجیا ،جیامع فقیه اهیل
بیتن
شییهید ییاني ،زيیین الییدين بیین علییي الجبعییي العییاملي 8483( ،نق) ،مسةةالک االفهةةام الةةی
تنقيح شرایع االسالم ،چاچ اول ،قم ،مؤسسه المعار االس میه.
صدوق ،محمدبن علي بین حسیین بین بابويیه 8444( ،نق) ،مة ال یحهةره الفقيةه ،چیاچ
دوم ،قم ،انفشاراد جامعه مدرسینن
طباطبايي حکییم ،محسین8444( ،ق) ،مستمسةک العةروه الةوثقی ،قیم ،مکفیب المرعشیي
النجفين
طباطبییايي يییزدی ،سیییدمحمد کییاظم( ،بییيتییا) ،العةةروۀ الةةوثقی ،تهییران ،دارالکفییب
االس میهن
طوسییي ،محمییدبن حسیین 8218( ،نش) ،المبسةةوف فةةی فقةةه االماميةةه ،قییم ،مکفبییه
المرتضويۀن
طوسي ،محمیدبن حسین ،)8231( ،تهةذیب االحکةام فةی شةرح المقنعةا لشةيی المفيةد،
چاچ چهارم ،تهران ،دارالکفب االس میهن
طوسي ،محمدبن حسن 8481( ،ق) ،الخالط ،قم ،مؤسسۀ نشر االس مين
فاضل آبي ،حسن بن ابي طالب8441( ،ق) ،كشف الرموز ،قم ،مؤسسه نشر اس مين
فیوممي ،احمد بن محمد8441( ،ق) ،المصباح المنير ،چاچ اول ،قم ،دارالهجر ن
قرطبییي اندلسییي ،محمیید بیین احمیید بیین رشیید 8411( ،نق) ،بدایةةه المجتهةةد و نهایةةه
المقتصد ،قاهر  ،دارالعقیدن
کلینییي ،محمییدبن يعقییوب ،)8231( ،الفةةروع مة الکةةافی ،چییاچ سییوم ،تهییران ،دارالکفییب
الس میهن
محقق حلیي ،جعفیربن حسین ،)8449( ،شةرایع االسةالم فةی مسةائل الحةالل و الحةرام،
چاچ دوم ،تهران ،انفشاراد اسفق لن
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مغنیییه ،محمیید جییواد8991( ،م) ،الفقةةه علةةی المةةذاهب الخمسةةه ،چییاچ چهییارم ،تهییران،
الصادقن
مکیارم شیییرازی ،ناصییر8411( ،ق) ،انةةوار الفقاهةةه فةةی احکةةام العتةةره الطهةةاره (النکةةاح)،
قم ،مدرسه االمام علي بن ابي طالب(ع)ن
مکارم شیرازی ،ناصیر( ،بیيتیا) ،انوارالفقاهةه فةی احکةام العتةره الطهةاره (كتةا البيةع)،
قم ،مدرسۀ االمام امیرالمؤمنین(ع)ن
موسوی خمیني ،روح اهلل( ،بيتا) ،تحریرالوسيله ،قم ،دارالکفب العلمیهن
نائیني ،محمد حسین( ،بيتا) ،فوائد االصول ،تهران ،مؤسسه النصرن
نجفي ،محمدحسن( ،بيتا) ،جةواهر الکةالم فةی شةرح شةرایع االسةالم ،تهیران ،المکفبیه
االس میهن
نراقییي ،احمییدبن محمیید مهییدی8489( ،ق) ،مسةةتند الشةةيعه فةةی احکةةام الشةةریعه ،قییم،
مؤسسه آل البیتن

فارسی
-41
-41
-42
-43
-44

امامي ،سید حسن )،8211( ،حقوق مدنی ،چاچ سیزدهم ،تهران ،انفشاراد اس میهن
جعفییری لنگییرودی ،محمیید جعفییر ،)8211( ،مبسةةوف در ترمينولةةوژی حقةةوق ،تهییران،
انفشاراد گنن دانشن
صییفايي ،سیدحسیین و امییامي ،اسییداهلل ،)8219( ،مختصةةر حقةةوق اةةانواده ،چییاچ سییوم،
تهران ،نشر دادگسفرن
کاتوزيییان ،ناصییر ،)8211( ،دوره مقةةدماتی حقةةوق مةةدنی اةةانواده ،تهییران ،مؤسسییه نشییر
يلدان
معاونت پیووهش رياسیت جمهیوری ،)8214( ،مجموعةه ررای وحةدت رویةه دیةوان عةالی
كشور ،چاچ اول ،تهرانن

مقاالت
 -45ع يییي رحمییاني ،فاطمییه ،به یار (« ،)8219ميةةزان تسةةتره والیةةت پةةدر از نگةةاه دینةةی»،
فصلنامه علوم انساني دانشگا الزهرا (س) ،شمار 22ن
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 -46محقق دامیاد ،سیید مصیطفي« ،)8211( ،تحةوالت اجتهةاد شةيعی :مکتةبهةا -حةوزههةا و

روشهةةا (احکةةام تکليفةةی و احکةةام وضةةعی از نظةةر محقة اراسةةانی) ( )3و ( ،»)4مجلییه
تحقیقاد حقوقي ،شمار  49و شمار 14ن
 -47موسیوی بجنییوردی ،سییدمحمد ،ترکمییان ،عفییت( ،زمسیفان « ،)8211والیةةت مةةادر در فقةةه
و حقوق با نگرش به اندیشه امام امينی (س)» ،پووهشنامه مفین ،شمار 22ن
قانون
 -48رأی وحدد رويه به شمار ي به تاريخ 8232/48/19
 -49رأی وحدد رويه ديوان عالي کشور
 -51قانون مدني

