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  ایران و قانون مدنی ی امامیهفضولی در عقد نکاح براساس نظر مشهور فقها

 

 

 یونس کازرانی

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق

 

 

فضولی در عقد نکاح یکی از مسائل مهم و ظریف فقهی و حقوویی اسوک کوه فقهوا  و      :چکیده

ه در پیرامون آن نظرات مختلفی را ارائه نموده اند که در این مقاله بوه ببیوین آن   حقوییین امامی

عقد فضولی عبارت اسک از اینکه کسی بودون داشوتن نماینودای از  ور       پرداخته خواهد شد.

غیربعهدی برای او بنماید؛ بعهد مزبور در صورت داشتن بمامی شرایط اساسی برای صحک، فاید 

بعهد مزبور منتفع و یا متضرر می اردد، بودین ههوک ینوین بعهودی      رضایک کسی اسک که از

بنا به نظر مشهور فقها  عقد فضولی عقدی صحیح اسک اما غیرنافوذ و صوحک آن   نافذ نیسک لذا 

هوازه داده  اردیده، و اار ا وایعمنوط به اهازه شخصی می باشد که عقد از  ر  او بطور فضولی 

در  ز نکاحی منعقد نشده و بعهدی بوه وهوود نیاموده اسوک.    نشد عقد نکاح با ل اسک، زیرا هنو

یانون مدنی ایران هم به پیروی از نظر مشهور فقها  امامیه نکاح فضولی عقدی غیرنافذ اسک کوه  

ایون   موی بخشود.  اهازه اسک که به عقد فضولی نفوو  حقوویی   با اهازه بنفیذ می یابد یعنی این 

نکاح و فضولی پرداخته آنگاه موضوع فضوولی در   عقد، یپژوهش ابتدا به بعریف لغوی و اصطالح

براساس نظر مشهور فقهای امامیه و یانون مودنی مطورح   را بشریح سپس احکام آن را عقد نکاح 

امامیه اهازه به عنووان   حقوییینهمچنین ضمن  رح و بررسی دیدااه مشهور فقها و  می نماید.

وایع بر پایه بفکیک اراده به دو عنصر یصود و رضوا،   شرط کمال و مکمل آن معرفی می شود، در 

نکواح   اهازه به منزله اعالم رضای ثانوی به عقد ملحق با آثوار شورعی و یوانونی آن بحقوق یابود.     

فضولی از مسائلی اسک که از زمان معصوم علیه السالم بوا زموان حاضور در بوین شویعه و سونی       

در بوا    -همچوون  ده اسک با به سوااتبی  همواره مطرح و محل اختال  بوده اسک، لذا سعی ش

 آیا نکاح فضولی صحیح اسک یا نه؟ پاسخ داده شود. - نکاح یه کسانی وتیک دارند؟ و اینکه

 نکاح فضولی. ،فضولی ،نکاح ،عقد کلید واژه ها:

 

   مقدمه

صوا  خوابم انبیوا     سپاس و منک خدای را عزوهل که هان آفرید و فکرت آموخک؛ و درود و سالم خدا بر پیوامبران خصو 

 )ص( که ما را به سوی حق و حقیقک هویی و صراط مستقیم هدایک نمودند.

از آنجایی که به فرموده شیخ اعظم انصاری عقد فضولی از مسائل مهم و نیز به بعبیر هنا  آیای دکتر فوی  در کتوا    

بحقیقی  بودران نیز آن را پذیرفته، تزم مبادی فقه و اصول از امور بحث برانگیز در برخی از عقود اسک و یانون مدنی ای

 و بررسی آن موضوع می باشد.ق یدر پیرامون آن انجام پذیردو آنچه در این پژوهش آمده کوشش ناییزی در راه بحق

در اصطالح، فضولی بصر  در حق غیر بدون ا ن شرعی می باشد بعبارت دیگر هرااه کسوی در اموور متعلوق بوه غیور      

منظور از نکاح فضولی آن اسوک کوه کسوی بودون     الک و بعرض کند عمل وی را فضولی اویند و بدون ا ن و وتیک دخ
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داشتن وتیک یا نمایندای از سوی غیر، بعهدی برای او بنماید، یانون مدنی هر یند به صراحک نکاح فضولی را مطورح  

 .نکرده ولی بلویحا  صحک آن را پذیرفته و نفو  آن را مویو  به اهازه دانسته اسک

 فضولی بنها به عقد نکاح اختصاص نداشته و در همه عقود هریان دارد.

د اسک هم به خود عقدی که از سوی غیر ولی یا وکیل وایع شده و هم به شخص عایدی که واژه فضولی دارای دو کاربر

 ینین عقدی را وایع ساخته؛ ا الق می شود.

و مطابق با مواده   (157، 7831کالک دهد )شهید ثانی، گری وهمچنین هر یک از زوهین می بواند برای عقد نکاح به دی

یانون مدنی می باشد؛ و اار عقد ازدواج از ناحیه هر یک از  رفین عقد یا هر دوی آنها به  ور فضولی وایع شود  7717

   (. 154نفو  عقد متویف بر اهازه اصیل یا ولی اوسک )شهید ثانی، همان، 

نظری می باشد با ابخوا  رو  اسوتدتلی و بحلیول منطقوی و بوا اسوتفاده از شویوه        در این پژوهش که نوع آن بحقیق 

کتابخانه ای و اسنادی و نیز با مطالعه کتب حقویی و متون فقهی معتبر و مدنظر یورار دادن موواد یوانونی مورببط، بوه      

موضوع می پردازد؛ از این رو همع آوری ا العات ایدام و با بوصیف و بجزیه و بحلیل آنها به نتیجه ایری ابعاد مختلف 

 بحلیلی نامید. -رو  بحقیق را باید رو  بوصیفی

دارای « ایوران  و یانون مودنی  ی امامیهفضولی در عقد نکاح براساس نظر مشهور فقها»نوشتار و پژوهش حاضر با عنوان 

لی از دیودااه فقوه و   همچون نقش و بأثیر اهازه در صحک نکاح فضومطالب مفیدی اسک که به موضوعات مرببط با آن 

 حقوق پرداخته شده اسک.

 

 تعاریف -1

 عقد -1-1

 (431، 7837بستن، اره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان، عهد )معین، 

راغب افته: عقد همع کردن ا را  شی  اسک، در اهسام صلبه بکار می « عقدالحبل عقدا: شدّه»عقد: بستن، اره زدن 

 (.41، 7174قد بیع و عهد و غیره )یرشی، ... و در معانی بطور استعاره آید مثل ع رود مثل بستن ریسمان

عقد عبارت اسک از اینکه یک یا یند نفر در مقابل یک یا یند نفر دیگر بعهد بر امری نمایند و مورد یبوول آنهوا باشود    

 ق.م(. 738)ماده 

 مثل مالکیک، زوهیک، نیابک و ...بعبارت دیگر بوافق دو اراده انشائی ههک ایجاد یک اثر حقویی 

براضی حاصول اسوک نوه    مشهور فقها ایجا  و یبول لفظی را مصداق عقد می دانند و اار لفظ در بین نباشد می اویند 

 (.151، 7833عقد )هعفری لنگرودی، 

 نکاح -1-2

 (7744، هماننکاح در لغک به معنی عقد زناشویی بستن، زناشویی کردن، زناشویی )معین، 

اصطالح عقدی اسک به موهب آن مرد و زن تایل بر نفی محرومیک هنسوی یوا عوالوه بور نفوی آن محرومیوک، بوه        در 

 (.147، همانبشکیل خانواده و زندای مشترک خانوادای یانونا  با هم متحد می شوند )هعفری لنگرودی، منظور 

 (.771، همانو هماع نیز آید )یرشی،  ح به معنی زن ارفتن اسک که همان عقد نکاح می باشد به معنی مقاربکانک
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 فضولی -1-3

 (.833هو.ق، 7811هو مصدر بمعنی الزیاده )مشکینی،  الفضول همع فضل بمعنی الزیاده أو

همع فضل به معنای احسان و بخشش، فضولی کسی که کار بیهوده کند، آنکه بی ههک در امور دیگران مداخلوه کنود   

 (.188، همان)معین، 

 ینکاح فضول -1-4

عقدی که از غیر وکیل و ولی صادر شده فضولی نامیده می شود و با اهازه صحیح اسک یه از دو  ر  یا یکوی از آنهوا   

فضولی باشد و یه مورد عقد، صغیر باشد یا کبیر و یه عقد کننده فامیل مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دایوی، یوا   

ه صوربی که در آن مأ ون نبوده صادر شود از یبیل فضولی می باشد، بوه  بیگانه باشد. و عقدی که از ولی یا وکیل غیر ب

، خمینوی اینکه ولی عقد را برخال  مصلحک وایع سازد یا وکیل برخال  آنچه کوه موکول بعیوین نمووده عقود نمایود )      

7145 ،151.) 

وط بوه شوخص دیگوری    فضولی عقد کسی اسک که سلطنتی بر انجام عقد ندارد حال یا به این نحو که اساسا  عقود مربو  

اسک و کسی که عقد را انجام داده نه وتیک بر او داشته و نه اینکه وکیل او بوده اسک و یا اینکه اار یوه عقودی بورای    

نفس عاید وایع شده اسک ولیکن حقی از شخص دیگری نیز در میان اسک که عاید بدون رعایک حق غیر، عقد را انجام 

ون ا ن پدر یا هد با کسی ازدواج نماید این نکاح فضولی اسک و همچنین اسوک عقود   داده اسک مانند نکاح باکره که بد

 (.1833، 7173سفیه و برادرزاده و خواهرزاده بدون ا ن ولی و عمه و خاله )زنجانی، 

محقوق  منظور از نکاح فضولی آن اسک که کسی بدون داشتن وتیک یا نمایندای از سوی غیر، بعهدی برای او بنمایود ) 

 (.478با، ، بیدداما

 اولیای عقد -2

ت وتیه فی عقد النکاح لغیر األ  و الجد لأل  و الجد لوأل  و نن عوال و الموولی و الوصوی و الحواکم )المحقوق الحلوی،        

7818 ،577.) 

سال بمام شمسی منوط  75سال بمام شمسی و پسر یبل از رسیدن به سن  78عقد نکاح دختر یبل از رسیدن به سن 

 ق.م(. 7717ولی به شرط رعایک مصلحک با بشخیص دادااه صالح )ماده  اسک به ا ن

وتیک به معنی خاص وتیک پدر و هد صغیر و وصی منصو  از  ر  آنان و نیز وتیوک هموان اشوخاص بور مجنوون و      

 (.154، همانسفیهی که هنون و سفه آنان متصل بصغر باشد )هعفری لنگرودی، 

لوغ رسیده باشد مویو  به اهازه پدر یا هد پدری او اسک و هرااه پدر یا هود پودری   نکاح دختر باکره اار یه به سن ب

بدون علک موهه از دادن اهازه مضایقه کند اهازه او سایط و در این صورت دختر می بواند با معرفی کامول موردی کوه    

ز اخذ اهازه از دادااه مدنی خاص، می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها یرار داده شده پس ا

 ق.م(. 7718به دفتر ازدواج مراهعه و نسبک به ثبک ازدواج ایدام نماید )ماده 

 - بر صغیر و صغیر و دیوانه که هنونش به بلوغ ابصوال دارد و همچنوین   -یعنی پدر پدر و باتبر -پدر و هد از  ر  پدر

 صله دارد، وتیک دارند.بر دیوانه ای که دیوانگی ا  از بلوغ فا -ظاهرا 

مادر و هد مادری ولو از  ر  مادر پدر، به اینکه پدر برای مادر پدر مثال  باشد و برادر و عمو و دایی و اوتد آنها، بر آنهوا  

 وتیک ندارند.
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 وتیک ندارند. -در صوربی که ثیبه باشد -پدر و هد پدری بر بالغ رشید و بر بالغه رشیده

می شود که بکارت او از راه موایعه زائل نگردیده باشد و اار در اثر موایعوه شورعی یوا غیرشورعی      ختری افتهباکره به د

 (.13، 7837زائل اردد ینین زنی باکره نیسک و به او ثیبه می اویند )صفایی، امامی، 

دو معتبور اسوک    مادر، وتیتی بر فرزند ندارد در این صورت اار مادر برای پسر یا دختر خوود، ازدواج کنود رضوایک آن   

 (.18، 7818)شهید اول، 

لزم و ات بطل علوی األشوهر األیووی، وت فورق فوی       ۀولی العقد، فإن أهاز من ۀالنکاح الفضولی صحیح و یقف علی اإلهاز

 (874هو.ق،  7173 لک بین الحر و العبد. )حائری، 

 حدود اختیارات ولی و وکیل در عقد نکاح -3

 ق.م(. 7717رای عقد نکاح وکالک به غیر دهد )ماده هر یک از مرد و زن می بواند ب

در مواردی که وکیل از حدود وکالک خارج شود عمل فضولی بلقی می اردد همچنین ااور وکیول مقتضوای وکالوک را     

 (77، همانمخالفک کند فضولی اسک )شهید اول، 

حک سرپرستی باشد به اینکه صغیر یوا  اار کسی که عقد برایش وایع شده از کسانی باشد که عقد از او صحیح نباشد و ب

دیوانه باشد ویتی صحیح اسک که یا ولی او آن را در زمان یاصر بودنش اهازه کند یا خود  بعد از کموال آن را اهوازه   

نماید، پس اار بیگانه عقدی را به صغیر یا صغیره وایع سازد صحک عقد  بر اهازه آنها بعد از بلوغ و رشدشان متویوف  

ر یا هدشان در حال کویکی آنها آن را اهازه نکرده باشند و هر کدام از اهازه ها حاصل شوود کفایوک موی    اسک، اار پد

کند؛ البته در صحک اهازه ولی آنچه که در صحک عقد  اعتبار دارد معتبر می باشد، پس اار عقودی را کوه بورخال     

هازه خود  بعد از بلووغ و رشود  موی شوود     مصلحک صغیر وایع شده اهازه نماید لغو می باشد و امر آن منحصر به ا

 (.153)خمینی، همان، 

وکیل باید در حدود و اختیاری که موکل به او داده اسک اام بر دارد یرا کوه صوالحیک خوود را از موکول موی ایورد،       

رود.  و خیانوک نموی   ریابوک همچنین باید به مصلحک او بیندیشد و غبطه او را درنظر داشته باشد زیرا از اموین انتظوار   

بجاوز از حدود اختیار و مرز مصلحک موکل، نه بنها سبب ضمان اسک، بصر  وکیل را در حکم کار فضولی موی کنود و   

 (.33، 7831نفو  آن را از بین می برد. )کابوزیان، 

بر وکیل واهب اسک که از آن یه که موکل برایش از ههک شخص و مهور و سوایر خصوصویات، بعیوین کورده بعودی       

 اار بعدی کند فضولی می باشد که متویف بر اهازه اسک. ننماید، پس

همچنین بر وکیل واهب اسک که مصلحک موکل را مراعات نماید پس ااور بعودی کنود خوال  مصولحک او بجوا آورد       

 (.111فضولی می باشد )خمینی، همان، 

، صحک عقود متویوف بور    اار وکیل از آنچه که موکل راهع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده بخلف کند

 ق.م(. 7718بنفیذ موکل خواهد بود )ماده 

سواله   47ممکن اسک وکیل از اختیارابی که موکل به او داده اسک بجاوز کرده باشد، ینانکه موکل برای بزویج دختری 

و موکول   نمایندای داده باشد ولی وکیل زنی یهل ساله را برای او بگیرد، در این صورت نکاح فضوولی و غیرنافوذ اسوک   

 (.54می بواند آن را رد یا بنفیذ کند )صفایی، امامی، همان، 

مهم فوی  ظاهر انّه تخال  فیه، فالحظ کالا ا ابی المعقود له فضوت، و اظهر الکراهة ، یبطل العقد. و تینفع بعد  لک. وال

 (411هو.ق،  7178ای یمی، اتصل فیقتصر فیه علی المتیقن. )میرز مسایل النکاح الفضولی. و ألنّ الفضولی خال 
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 در صحت نکاح فضولی -4

هموواره مطورح و محول     م با زمان ما در بین شویعه و عاموه  نکاح فضولی از مسائلی اسک که از زمان معصوم علیه السال

اختال  بوده اسک مثال  در بین عامه بعضی مثل ابوحنیفه آن را صحیح می دانند در حالی که عده ای مثل شافعی یائل 

 طالن هستند و هماعک دیگری نیز یائل به بفصیل می باشند. در بین شیعه نیز ایوال مختلف اسک.به ب

 ابن عقیل، ابن هنید، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مربضی، ابوصالح حلبی، ابن براج و ابن زهره.

ات بوه  وور عمووم    ناصری 751در میان این افراد کسی که بصریح به ا الق کرده اسک سید مربضی اسک که در مسأله 

 (.1833، همانیائل به صحک نکاح فضولی شده اسک )زنجانی، 

و کالمه مبنی علی القول بصحة الفضولی، و ات فهو تیقول بصحة من اتصل و هوو بعیود. و ابفواق اتصوحا  هنوا       ایول: 

اتکتفوا  بوه    ضا. اما یولهم بجوازظاهرا علی لزوم اللفظ، مما یایده اشتراط الصیغة فی اصل البیع. و انه ت یکفی مطلق الر

اصله بالدلیل. و بع  األخبار الدالة بکفایة السکوت  فی کا نها لثبوبه یضرالنکاح الفضولی، فهو ت  سکوت البکر فی اهازۀ

 (418هو.ق،  7178فی نکاح العبد ایضا مهجور و ماول. )میرزای یمی، 

را در نکاح هیچ کوس   معا اتز امور دیگر اسک. به عنوان مثال از نظر شرعی مسأله نکاح و شرایط آن مهمتر و بیشتر ا

هایز نمی داند و در بیع هایز می دانند، بسیاری از فقها عربیک صیغه را در نکاح شرط می دانند در حوالی کوه در بوا     

 (.1178بیع عربیک را شرط نمی دانند )زنجانی، همان، 

 لذا اار عقد بیع با شرایطی خاص صحیح باشد، به  ریق اولی عقد نکاح در همان شرایط صحیح اسک.

 کسانی که در بیع منکر فضولی شده اند در نکاح، فضولی را یبول دارند )من انکر فی البیع افتی به فی النکاح(

می شود ولی در بیع دسک موا      اهازه درسک  ده روایک یا بیشتر داریم که در موارد فضولی فرموده اند بازیرا در نکاح 

اسوک و لوذا کسوانی کوه در بوا  بیوع،       « عروه باریی»از روایک خالی اسک و بنها یک روایک معرو  داریم و آن روایک 

فضولی را نپذیرفته اند در با  نکاح آن را غالبا  یبول کرده اند ولی در عین حال در نکاح هم مخالف وهود دارد. مرحووم  

 وسی در دو کتا  خال  و مبسوط مخالفک کرده و عقد فضولی را با ل می دانود ولوی در بعضوی از کتابهوایش     شیخ 

مثل نهایه، بهذیب و استبصار، با یول مشهور موافقک کرده و یائل به صحک آن در نکاح شوده اسوک. پوس ایشوان یوک      

 (.47، 7141موافق و مخالف نیمه کاره اسک )مکارم شیرازی، 

ک بضع )= فرج زنی( دیگر )به مردی، بوسط عاید فضولی و( با اهازه بعدی )زن( تزم و صحیح شود، صوحک  هرااه بملی

بملیک مال فرد دیگر )بوسط عاید فضولی و( با اهازه )بعدی آن فرد( اولی خواهد بود. افزون بر اهتمام شودیدی کوه در   

اهتمام به نکاح، در برخوی روایوات نیوز آموده اسوک.       عقد نکاح وهود دارد به دلیل پدید آمدن فرزند از آن و این شدت

ااور ایون   »کرده و بلکوه افتوه:   بدان استدتل « ریاض»به این اولویک اشاره کرده و صاحب « المراد غایة»در  شهید اول

الویک نبود، به خا ر وهود اهتماعات محکی بر ممنوعیک و بطالن بیع فضولی، حکم به صوحک بیوع فضوولی بوا اهوازه      

   (751-754، 7838؛ و این استدتل نیکوسک. )شیخ انصاری، «دشوار می شدبعدی، 

که می اوید: ااور موالی پیودا    اسک « احادیث لقطه»از همله احادیثی که برای صحک نکاح فضولی به آن استدتل شد 

ضوی نشود   شود و از  ر  صاحبش صدیه داده شود و بعدا  صاحبش پیدا شد و راضی به صدیه شد، هایز اسک و ااور را 

به او بپردازد و صدیه از مال خود اوسک و حال آنکه شارع اهازه داده اسک که لقطه، از  ر  صاحب اصولی  باید پول را 

ا  صدیه داده می شود و شارع مالک الملوک و ولی همه اسک، پس این صدیه فضولی نیسک بلکه بوا ن الوولی اسوک،    
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ار شده که شارع اهازه فرو  می دهد، بوه اینکوه مالوک راضوی     )ولی ااهی پدر و هد و ااهی خداسک( مثل مال احتک

 (.43نیسک )مکارم شیرازی، همان، 

یوا   ]ااور کامول باشود   [عقد نکاح، اار فضولی وایع شود متویف بر اهازه کسی اسک که عقد برای او انجوام شوده اسوک    

 (.14نمی شود )شهید اول، همان،   ل با  ]بصوا [و بنابر یول نزدیکتر  ]اار کامل نباشد[متویف بر اهازه ولی اوسک 

یوا  اار عقد نکاح از ناحیه یکی از  رفین عقد یا هر دوی آنها به  ور فضولی وایع شود، نفو  عقد متویف بر اهازه اصیل 

نمی شود؛ زیرا روایک شده اسک که دختری نزد رسوول اکورم )ص(   ولی او اسک و ایر  آن اسک که نکاح از اصل با ل 

که پدر  او را با وهود بی میلی ا  شوهر داده اسک، پیامبر )ص( نیز اختیار عقد را بوه دسوک او داد    آمد و عرض کرد

 (.154، همان)شهید ثانی، 

 تأثیر اجازه و شرایط آن -5

)کرکوی، محقوق ثوانی،     با ال من رأس، و کل من العقدین فضوولی،  أن عقد النکاح الفضولی مویو  علی اإلهازه و تیقع

 (455هو.ق،  7171

، و  هب الشویخ فوی النهایوة    ۀالنکاح الفضولی، و بویفه علی اإلهاز صحةبصح العقد، و المشهور التجویز و ظاهره أن مع 

 (787، 7171اصفهانی، نلی البطالن، واألخبار بدل علی المشهور. )

حوائری،  لی األظهر األشوهر، ) من ولیّ العقد، فإن أهازه لزم، و نتبطل ع ۀهازالنکاح الفضولی صحیح، و لکن یقف علی اإل

 (778هو.ق،  7173

عقدالنکاح )نکاح فضولی( یقف علی اتهازه علی اتظهر اتشهر بل المشهور شوهره  عظیموه بوین القودما  و المتوأخرین      

 (.713، همان)مکارم شیرازی، 

پذیرفتوه و نفوو  آن را   مطرح نکرده، ولی بلویحا  صحک نکاح فضوولی را  یانون مدنی هر یند به صراحک نکاح فضولی را 

 (.474، همان، محقق دامادمویو  بر اهازه دانسته اسک )

اار کسی که عقد برایش وایع شده از کسانی باشد که عقد از او برای خود  صحیح باشد به اینکوه بوالغ عایول باشود،     

 (.153عقدی که برایش از فضولی صادر شده ویتی صحیح می شود که او اهازه نماید )خمینی، همان، 

 ق.م(. 457اهازه در صوربی ماثر اسک که مسبوق به رد نباشد وات اثری ندارد )ماده 

اار زن ازدواج با دیگری کرد، ازدواج او رد عملی نکاح فضولی اسک و با این رد، زمینه ای برای اهازه بعودی نسوبک بوه    

 (.1554عقد فضولی سابق بایی نمی ماند )زنجانی، همان، 

زمان  وتنی به بأخیر بیفتد صحیح اسک، یه بأخیر اهازه از ههک ههول بوه ویووع     عقداز پس اار اهازه فوری نیسک 

 عقد باشد یا به خا ر بأمل کردن یا به خا ر مشورت نمودن یا غیر اینها باشد.

ه سوبب رد آن  اهازه بعد از رد اثر ندارد و همچنین رد بعد از اهازه اثر ندارد، پس عقد به وسیله اهازه تزم می شود و ب

یا اهازه سبقک ارفته از معقودله وایع شده باشد یا از ولوی او، پوس ااور ولوی دو صوغیر،       یه آنچه که از ردبهم بخورد 

آنها بعد از بلوغ در اولی حوق رد و در دوموی حوق اهوازه را     عقدی را که فضولتا  بر آنها وایع شده اهازه دهد یا رد نماید 

 (153، همان، خمینیندارند )

  را به عنوان اینکه زوهه اسک در اختیار یرار دهد عرفا  کشف از رضایک دبزویج شود این زن، خویتی زنی به فضولی و

 (.818او نماید و )اهازه( محقق می شود )خمینی، همان، 
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)مکوارم  بی شوبیه زنوا اسوک     وا ت مورد یبوول نیسوک و نکواح معا    ادر عقد نکاح فضولی اهازه لفظی تزم اسک و معا

 (.15ازی، همان، شیر

پس اار خیال کنود کوه    در فضولی شرط نیسک که یصد فضولی را داشته باشد.«تیشترط فی الفضولی، یصد الفضولیه»

ولی یا وکیل اسک سپس خال  آن معلوم شود این عقد از موارد فضولی اسک و با اهوازه صوحیح موی شوود )خمینوی،      

 (.815همان، 

می شود. حوق اسوتمتاعی کوه          زوهین به دیگری بعلق می ایرد و از آن او  به موهب عقد ازدواج، هر یک از -5-7

هر کدام نسبک به دیگری پیدا می کنند از آن ههک اسک که منافع زناشویی  ر  را به موهب عقد ازدواج مالک شده 

و زن دیگوری   اسک. از این رو بعدد زوهات آن که  ی حق شماره اول اسک زن سابق اسک. معامله ای کوه میوان مورد   

صورت می ایرد در حقیقک معامله فضولی اسک، زیرا کاتی مورد معامله یعنی منوافع زناشوویی مورد یوبال  بوه زن اول      

فروخته شده و هز  مایملک او محسو  می شود. پس آن کس که در درهه اول باید نظور  رعایوک شوود و اهوازه او     

زوهات داده شود باید موکول بوه اهوازه و ا ن زن اول باشود، و     اهازه بعددبحصیل اردد زن اول اسک. پس اار بناسک 

، در حقیقک این زن اول اسک که حق دارد درباره شوهر خود بصمیم بگیرد که زن دیگر اختیار بکند یا نکنود )مطهوری  

 (.851،بی با

بالغ شود و عقد را اهازه اار کسی به عقد فضولی، دو کودک صغیر را به ازدواج هم در آورد و آنگاه یکی از آن دو  -5-4

کند عقد از  ر  او تزم می شود و در این صورت اار او بمیرد سهم اترث صغیر کنار اذارده می شود و هرااه دیگری 

ارث می بورد )شوهید    نیز بالغ شود و عقد را اهازه کند سواند می خورد بر اینکه ارث بردن علک اهازه کردن او نبوده و

 (.18اول، همان، 

  

 

 :نتایج

لو زوّج الصغیرین الحرّین غیراأل  و الجدّ فإن یلنا ببطالن النکاح الفضولی کان لغوا، و نن یلنا بصحة ویع مویوفا علی  -7

لغ غیور  األ  و الجدّ یبلهما أو یبل الرشد؛ بنا  علی وتیتهما علی البا ۀنهازبهما له فإن أهازاه بعد البلوغ و الرشد، أو أهاز

 (755هو.ق،  7175الزوهان بعد الکمال، وت ولیّا هما یبله فال یصّح. )انصاری،  جزهرشید صحّ العقد و نت ی

در ازدواج بنها پدر و هد پدری و حاکم و وصی معین شده از هانب پدر و هد پدری وتیک دارنود؛ وتیوک ناشوی از     -4

یوانه و کسی که با حالک سفاهک وارد بلوغ شده ثابک اسک )شوهید  یرابک برای پدر و هد پدری بر دختر و پسر صغیر، د

 (.157، 7831ثانی، 

در نکاح تزم نیسک که اراده بوه   .ق.م( 7717هر یک از زن و مرد می بواند برای عقد نکاح وکالک به غیر دهد )ماده  -8

در حقوق ایران بوه  وکالک  رت ایرد،راده از  ریق نمایندای صووسیله خود  رفین اعالم شود، بلکه ممکن اسک اظهار ا

(. در شریعک اسالمی، نکاح یابول بوکیول بوه غیور     58، 7837پیروی از فقه اسالمی پذیرفته شده اسک )صفایی، امامی، 

 (.83، 7833اسک و هر یک از زوهین می بوانند برای انعقاد عقد نکاح وکیل بگیرد )بهرامی، بهرامی، 
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به کمتر از مهرالمثل بوه ازدواج کسوی درآورنود و نوه بوه ازدواج دیوانوه و اختوه و         ولی و وکیل حق ندارند دختر را -1

همچنین ولی حق ندارد کودک را به ازدواج معیو  درآورد و اار ینین کند هر یک از دختر و پسر پس از کامل شودن  

 (.14، همانمخیر اسک میان اهازه کردن عقد و برهم زدن آن )شهید اول، 

شارع از انجام عقد و حکم او به بطالن به خا ر رعایک حقوق اشخاص دیگر باشد، اار آنهوا پوس از    در هر کجا نهی -5

و مثل این اسوک کوه از ابتودا مقورون بوه ا ن       خواهد شدانجام عقد اهازه داده و راضی شوند آن عقد محکوم به صحک 

 (.1157بوده اسک )زنجانی، همان، 

ی بخواند سپس زن عقد نکاح فضولی را اهازه کند در این صورت عقد نکواح  اار شخص فضولی عقد نکاح را برای زن -4

 (.753، 7834صحیح اسک )انصاری، 

در اهازه ای که بصحیح کننده عقد فضولی اسک هریه که بر انشای رضایک به این عقد دتلک نماید کفایوک موی کنود    

 (.153بلکه کاری که دتلک بر رضا به آن نماید کافی اسک )خمینی، همان، 

در فقه امامیه نکاح فضولی همانند بیع فضولی مورد پذیر  مشهور از فقها یرار ارفته اسک و حتی کسوانی کوه در    -1

 (.781، 7173معامالت بردید داشته اند، در با  نکاح بی بردید آن را پذیرفته اند ) اهری، سایر 

قالبی در ویک اهازه اسک لیکن فعلیک زوهیک از ویک بنابر نقل، کشف ان«: رحمه اهلل»به بعبیر مرحوم آیای حکیم  -3

عقد حاصل می شود یعنی اهازه سبب می شود که شارع مقدس حکم به بحقوق مضومون عقود از زموان حصوول عقود       

 (.4843بنماید )زنجانی، همان، 

اسواس  خالصه اینکه عمل فضولی نسبک به همیع بصرفات و عقود یولی و فعلی متویف به اهازه صواحب حوق اسوک بر   

 «اهازه تحق بمنزله ا ن سابق اسک.»یاعده کلی 
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