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چكیده
در فقه اسالمی ،با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود
سنّت های تاریخی که والیت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند ،ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر
صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح والیت دارد .مواد  2442و  2441قانون مدنی نیز والیت
ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و
تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است .اما آیا این
اختیار ولیّ ،قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون
نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی والیت و موضوع وکالت در صدد اثبات
آن است که والیت در نکاح ،فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد
نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد ،اما به دالیل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح
دختر باکره اش را از طریق وکالت ،به غیر واگذار کند .البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با
شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است ،اعطای وکالت ساده در اعالم اذن به وکیل
مجاز است.
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 -1مقدّمه
یکی از موضوعات اختالفی در فقه امامیه در حوزه حقوق خانواده ،استقالل یا عدم
است قالل دختر بالغه در امر نکاح است .گروهی ،با لحاظ اصل عدم والیت ،قائل به
استقالل دختر باکره در ازدواج هستند و از این حیث ،تفاوتی میان پسر و دختر قائل
نیستند .در برابر ،اکثریّت فقهای متأخّر با هدف اجتماع تجربه و عشق در ازدواج ،اذن
ولیّ را برای نکاح دختر باکره ضروری دانسته اند .قانون مدنی در ماده  2441نظر اخیر
را تأیید کرده است .همچنین ،ازدواج اطفال مسأله حقوقی است که ابعاد اجتماعی آن
پررنگ تر است و هنوز در مورد اصل جواز قانونی نکاح اطفال تردید های جدّی
وجود دارد .مشهور فقهای امامیه با اعتقاد به والیت ولیّ در نکاح دختر و پسر صغیر ،به
پدر و جدّ پدری اختیار داده اند که بتوانند صغیر را تزویج کنند .ماده  2442قانون
مدنی نیز پس از تحوّالت متعدّد که حکایت از فشار های اجتماعی دارد و تقابل نیازها
و سنّت ها را نشان می دهد ،در اصالحات سال  ،2132به ضرورت اذن ولیّ و رعایت
م صلحت به تشخیص دادگاه در ازدواج دختر کمتر از سیزده سال و پسر کمتر از 22
سال تصریح کرده است .اکنون نیز زمزمه های ضرورت افزایش سنّ ازدواج در قوای
قانونگذاری و اجرایی و استقالل کامل بخشیدن به برخی دختران باکره رشیده به
گوش می رسد .ماهیّت اذن و مبانی توجیه کننده اعطای اختیار به ولیّ قهری مورد
سؤال است و با لحاظ آن ،این پرسش اصلی مطرح است که آیا اذن ولیّ در نکاح
صغیر و دختر بالغه باکره ،امر قائم به شخص است که باید مستقیماً توسط شخص ولیّ
اعمال و اعالم شده و قابلیّت توکیل ندارد ،و یا این که ولیّ می تواند با اعطای وکالت
به دیگری ،اذن و اختیار قانونی خود را به دیگری واگذار کند؟ جنبه حقّی یا حکمی
بودن والیت ولیّ در اعطای اذن در نکاح و این امر که ولیّ قهری بتواند برای سایر
امور مربوط به والیت وکیل بگیرد ولی چرا نتواند برای تجویز نکاح فرزندش وکیل
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بگیرد و این مسأله که نکاح ویژگی هایی دارد که حکم خاصّ می طلبد ،در نتیجه
بحث مؤثّر است.
برای پاسخ به پرسش های باال الزم است ابتدا ماهیّت و مفهوم اذن و نیز ماهیّت و
موضوع وکالت را بررسی کرده و قابلیّت توکیل اذن را از حیث فنّی مطالعه نمائیم و
پس از بیان مبانی والیت در نکاح دختر باکره و دختر و پسر صغیر ،پرسش اصلی مبنی
بر قابلیّت توکیل اذن در نکاح را بررسی و پاسخ دهیم.

 -2مفهوم و ماهیّت اذن
اذن در لغت به معنای دستوری ،دستوری دادن ،بار ،اجازه ،اجازت ،رخصت علم،
اباحه ،استماع و فرمان آمده است و در فقه ،اذن به رخصت دادن و اعالم رضایت معنا
شده است (الجوهری1463/2 :2440 ،؛ احمد نگری )3/2 :2132 ،به بیان دیگر ،اذن
عبارت است از« :اعمال رضای مالك (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسی که قانون
برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام یك عمل حقوقی (اعم از عقود و
ایقاعات ) و یا یك تصرّف خارجی» (جعفری لنگرودی.)0/2 :2133 ،
در رابطه با ماهیّت اذن ممکن است گفته شود اذن عقد است؛ به این معنا که یك
توافق خصوصی میان آذن و مأذون مبنی بر پذیرش امری وجود دارد و با رضایت هر
دو طرف ،اذن محقّق می شود .برخی معتقدند اذن ،ایقاع است که به انشاء نیاز دارد و
اباحه مورد اذن را انشاء می کند و حتّی ردّ مأذون نیز نمی تواند مانع تحقّق اذن یا بقای
آن بشود و تا زمانی که آذن بر اذن خود باقی است مأذون می تواند در امر مورد اذن
تصرّف کند .این نظر به طور ضمنی و یا صریح مورد تأیید بسیاری از فقها و حقوقدانان
قرار گرفته است (نجفی226/10 :2444 ،؛ خوانساری406/1 :2442 ،؛ حسینی مراغی،
234 :2420؛ جعفری لنگرودی133/2 :2133 ،؛ کاتوزیان )62 :2100 ،گروهی نیز اذن
را واقعه حقوقی می دانند که نه عقد و نه ایقاع است .اذن عملی ارادی است که آثار
حقوقی در پی دارد و اذن قائم به قصد انشاء نیست ،بلکه مانع قانونی را مرتفع می
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سازد؛ مانند این که تصّرف در مال غیر ممنوع است و مالك با دادن اذن در مال خود
این منع را برداشته است .از جمله کسانی که طرفدار این نظر هستند محقّق اصفهانی
است (محقّق اصفهانی.)200/2 :2131 ،
اگر ماهیّت اذنِ ،صرف اعالم رضا و یك عمل ارادی غیر انشایی باشد ،صرفنظر از
دالیل مصلحتی ،نیابت پذیری آن به لحاظ ذات آن مورد تردید است؛ زیرا چگونه فرد
می تواند اعالم رضایت را که امر نفسانی و شخصی است به دیگری واگذار کند و
دیگری به نیابت بتواند تصمیم بگیرد که منوبٌ عنه رضایت دارد یا خیر؟ اما در
صورتی که ماهیّت ا ذن را عمل حقوقی (ایقاع) بدانیم که نیاز به انشاء دارد ذاتاً قابلیّت
توکیل دارد و عدم امکان توکیل اذن می تواند به دالیل مصلحتی مستند شود.
همچنین در مورد ماهیّت حقّ یا حکم بودن اذن نیز اختالف است :آیا اذن از احکام
امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آنکه حقّ است و با تراضى مىتوان مفادّ آن
را تغییر داده و یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد؟ به نظر مى رسد باید بین
موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم .بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى
بوده و حکم است .بنابراین کسى که اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر
شناخته شده است ،نمى تواند این اختیار را از خویش ساقط کند ،یا آن را در برابر
عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد؛ مثالً در مورد اذن همسر در ازدواج شوهر با
برادرزاده یا خواهرزاده همسر ،از آنجا که حکم مزبور به نظم عمومى خانواده مرتبط
است ،زن نمى تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل کند یا آن را از خود اسقاط
نماید .اما به نظر مى رسد در مواردى که شخصى مالك مال یا حقّى باشد و طبق قانون
براى تصرّف در مال یا حقّ مذکور اذن مالك معتبر است ،چنین اذنى حقّ به شمار
مىآید .از اینرو ،مالك مى تواند اذن خویش یا حقّ رجوع از اذن خود را ساقط کند و
یا حقّ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد (فصیحی زاده )3 :2134 ،اما در مواردى که
حقّ یا حکم بودن اذن مورد تردید است ،آیا باید آن را در زمره حقوق به حساب
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آورده ،قابل اسقاط و انتقال بدانیم ،یا اینکه از مصادیق احکام بوده ،اسقاط و انتقال
آن ممنوع است؟ فقیهان در موارد مشکوك بین حقّ و حکم ،دیدگاه هاى متفاوتى
ابراز نموده اند :بعضى جانب آزادى اراده را تقویت کرده و معتقدند در اینگونه موارد
اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشکال است؛ در نتیجه مصادیق مشکوك را به
حقّ ملحق نموده اند .در مقابل ،عده اى عرف را مالك تشخیص دانسته اند .به نظر این
گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حقّ است ،نه حکم .غالب مصادیق
اذن ،حقّ و پاره اى از موارد آن حکم است؛ زیرا بسیارى از مواردى که در عرف به
دیگرى اذن داده مى شود ،در حقیقت تصرّف در مال یا منفعت یا حقّ دیگرى براى
مأذون مباح مى گردد .در اینگونه موارد ،به دلیل آن که اذن دهنده ،مالك یا نماینده او
مى باشد ،اذن حقّ شمرده مىشود ( همان.)3 :

 -2ماهیّت و موضوع وكالت
ماهیّت وکالت چیست؟ آیا وکیل صرفاً اراده موکّل را به دیگری ابالغ می کند و
رسول و ابالغ کننده است یا این که نایب و نماینده موکّل بوده و یا والیت مستقلّ بر
موکّل پیدا می کند؟ مشهور فقها با تعریف وکالت به استنابه در تصرّف ،بر این باورند
که نمایندگی جوهر وکالت است (محقّق حلّی412/10 :2443 ،؛ طباطبائی:2423 ،
26/3؛ شهید اول .) 244 :2424،به این معنا که وکیل آن چه را که انجام می دهد برای
موکّل است و خود تعهّدی را نمی پذیرد .عمل مورد وکالت با اراده وکیل منعقد می
شود اما آثار آن برای موکّل ظاهر می گردد .ماده  626ق.م .نیز در تعریف وکالت از
این نظر پیروی کرده است« :وکالت عقدی است که یکی از طرفین دیگری را برای
انجام کاری نایب خود قرار دهد» (کاشانی )234-231 :2133 ،با این حال ،عدبه ای
برای توجیه ماهیّت عقدی وکالت ،جوهر وکالت را در اعطای سلطه بر دیگران دانسته
اند؛ زیرا اگر ماهیّت وکالت صِرف اذن در نیابت و تصرّف باشد الزم می آید ایقاع
تلقّی گردد (حسینی سیستانی144/1 :2426 ،؛ خمینی .)13/1 :2443 ،به نظر می رسد با
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تعریفی که فقها از وکالت انجام داده اند و آن را «االستنابه فی التصرّف» تعریف کرده
اند باید قائل به آن شد که ماهیّت وکالت همان اعطای نیابت است که وکیل یك عمل
حقوقی را به نیابت از موکّل منعقد می کند :عمل حقوقی مورد وکالت با اراده وکیل
منعقد می شود لیکن به نام و به حساب موکّل است .البته این امر مانع از آن نیست که
ابالغ اراده یك طرف معامله به طرف مقابل را توسط یك واسطه وکالت در معنای
عامّ تلقّی کنیم و به شخص رسول و ابالغ کننده ،وکیل اطالق نمائیم .عرف معامالت
این امر را تأیید می کند.
در مورد موضوع وکالت نیز اتفاق نظر وجود ندارد .برخی با استناد به ظاهر ماده
 626ق.م .که اشعار می دارد « :وکالت عقدی است که به موجب آن ،یکی از طرفین،
طرف دیگر را برای انجام امری ،نائب خود می کند» و قول مشهور فقهای امامیه
(عالمه حلّی221/1 :2424 ،؛ نجفی100/10 :2444 ،؛ طوسی )161/1 :2420 ،معتقدند
که واژه «امر» داللت دارد که موضوع وکالت اعمّ از انجام یك عمل حقوقی نظیر عقد
و ایقاع و یا عمل مادی می تواند باشد مانند تسلیم و تسلّم مال (امامی)123/1 :2101 ،
زیرا واژه «امر» مطلق به کار رفته است .پاره ای از مواد قانون مدنی (مواد  664و )662
که از وکالت در قبض حقّ و ثمن سخن می گوید استنباط فوق را تقویت می کند.
برخی موضوع وکالت را صرفاٌ اعمال حقوقی می دانند؛ زیرا نیابت در امور حقوقی
متصوّر است و از ماده  661ق.م .که «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل
بتواند آن را بجا آورد .وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیّت داشته
باشد» توانایی وکیل و موکل در تصرّفات حقوقی استنباط می شود .بنابراین ،موکل در
فرض محجور نبودن یا تا حدودی که با حجر او منافات نداشته باشد ،می تواند برای
انجام تصرّفات حقوقی خود به دیگری وکالت دهد و همین ضابطه در مورد قبول
نیابت به وسیله وکیل هم عیناً صادق است و ماده  631ق.م .نیز بر آن تآکید می کند
(ابوعطا .)13-0 :2133 ،مضافاً پذیرش امکان توکیل در انجام تصرفات مادی سبب از
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بین رفتن مرز بین عقد وکالت با عقودی همچون ودیعه ،جعاله و مضاربه می شود .در
مقام داوری باید گفت اعمال مادی نمی تواند موضوع اصلی وکالت باشد؛ لیکن می
تواند در کنار موضوع اصلی که تصرف حقوقی است مورد وکالت قرار گیرد؛ مثالً
وکالت در فروش مبیع که وکالت در تسلیم مبیع نیز به وکیل واگذار شده باشد .مواد
قان ون مدنی نیز باید در همین جهت تفسیر شود و مراد از وکالت در قبض حقّ و ثمن یا
تعهّد مرتبط با انعقاد یك عمل حقوقی باشد یا ناظر به مواردی باشد که ایفای تعهّد
ماهیّتاً ایقاع تلقّی گردد ،مانند تسلیم مال کلّی.

 -4قابلیّت توكیل اذن
قابلیّت توکیل اذن بستگی به این امر دارد که اذن را یك عمل ارادی غیر انشایی
بدانیم که اذن دهنده صرفاً رضایت نفسانی خود را اعالم و ابراز می کند یا این که اذن
دهنده با اعطای اذن ،یك عمل حقوقی را انشاء می کند و محصول اذن ،یك ماهیّت
حقوقی اعمّ از عقد یا ایقاع است؟ همچنین پاسخ مثبت یا منفی به قابلیّت توکیل اذن
تابع این موضوع است که آیا اذن بر فرض انشایی بودن ماهیّت آن می تواند موضوع
وکالت قرار گیرد؟
در مورد نخست ،با لحاظ آن که دالیل انشایی بودن اذن را قوی تر یافتیم و در فقه
و حقوق اسالمی نیز طرفداران بیشتری دارد قائل به آن هستیم که اذن ،ماهیّت انشایی
دارد و اذن دهنده با اذن خود نه تنها رضایت خویش را اعالم می کند بلکه قصد ایجاد
یك ماهیّت حقوقی یا اثر حقوقی را نیز دارد و همین قصد انشاء است که توجیه کننده
اعتبار عقود اذنی مانند وکالت و ودیعه است.
در مورد دوم ،الزم به ذکر است که فقها برای تعیین قلمرو وکالت عمدتاً دو روش
را در نظر داشتند :گروهی به روش مصداقی روی آورده و با استقراء مواردی را که
قابلیّت توکیل دارد مجاز دانسته اند (طوسی )161-164/1 :2130 ،و گروه دیگر ،ابتدا
به بیان ضابطه برای قابلیّت توکیل پرداخته و سپس بر مبنای آن مصادیق را معیّن کرده
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اند .عالمه حلّی در کتاب مختلف الشیعه بیان کرده اند« :هر فعلی از افعال که نیابت در
آن راه داشته باشد قابل توکیل است» (عالمه حلّی 2422 ،به نقل از ابوعطا)22 :2133 ،
و عمدتاً بیع و نکاح و طالق به عنوان نمونه ذکر شده و در سایر عقود و ایقاعات و
اعمال حقوقی به صراحت فتوا داده نشده است (ابوعطا )21 :2133 ،برخی نیز معتقدند
اگر غرض شارع بر انجام تکلیف توسط مکلّف باشد ،توکیل جایز نیست (عاملی نبطی
جزینی244 :2424 ،؛ محقّق حلّی )413/1 :2443 ،مانند عبادات از جمله :نماز ،روزه و
...؛ و اگر انجام عمل توسط مکلّف مقصود شارع نبوده و نفس عمل مطلوب باشد
توکیل صحیح است (عالمه حلّی220/1 :2424 ،؛ نجفی )133- 100/10 :2444 ،مانند
اعطای وکالت در انشای جمیع عقود و ایقاعات ،قبض و اقباض عوضین ،مطلق قبض
مال (دیه ،نفقه و  ،)...خصومات و محاکمات (دعاوی) و حتی استیفای حدود و
قصاص (عقوبات شرعی) و همچنین فعل موضوع مضاربه ،جعاله و وصایت (عالمه
حلّی )220/1 :2424 ،به نظر می رسد با توجه به این که اصل بر عدم مباشرت شخص
در انعقاد عمل حقوقی است ،نیابت پذیری اعمال حقوقی را بتوان به عنوان یك اصل
استخراج کرد و در وکالت نیز که منبع نیابت است گفت اصوالً هر عقد و ایقاعی ،و
هر عمل مادی به تبع عمل حقوقی ،می تواند مورد وکالت قرار گیرد ،مگر به لحاظ
طبیعت عمل یا حکم قانون مباشرتی بودن آن محرز باشد .در همین راستا ،اصوالً مطلق
اذن و از جمله اذن در نکاح به جهت ماهیّت انشایی آن ،از حیث فنّی و ذاتی می توانند
موضوع وکالت قرار گیرند.

 -2تفویض ناپذیري والیت
والیت « ،قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یك شخص ذی صالح برای
اداره امور محجور واگذار شده است» (صفایی )104 :2103 ،والیت در این مفهوم،
اعمّ از والیت قانونی (والیت قهری) و ارادی (وصایت) و قضایی (قیمومت) است.
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لیکن ،والی ت در معنای خاصّ همان والیت پدر و جدّ پدری بر صغیر و نیز کبیری
است که سفه یا جنون او متّصل به صغر باشد و قانون مدنی از آن به والیت قهری و
فقها به والیت اجباری تعبیر کرده اند (همان ) 102 :تفویض امر یعنی اختیار دادن به
دیگری با زوال اختیار تفویض کننده و نصب دیگری بر امری و عزل خود از انجام
آن؛ در حالی که وکالت یعنی دیگری را نایب امری قرار دادن و ابقاء اراده موکّل که
زوال نمی یابد مگر با فوت و سفه و جنون .هرچند ماده  2231قانون مدنی از نمایندگی
قانونی ولیّ قهری در «اموال و حقوق مالی مولّی علیه» سخن می گوید؛ لیکن قلمرو
والیت ولیّ از امور مالی فرا تر می رود و ولیّ در مورد نکاح صغیر (ماده  2442قانون
مدنی) و تربیت و حضانت وی نیز اختیار دارد و اختیار وصیّ در «نگاهداری و تربیت»
اوالد موصی (ماده  2233قانون مدنی) نیز ناشی از صالحیت قبلی ولیّ قهری در امور
غیر مالی مولّی علیه است .در هر حال ،والیت پدر و جدّ پدری بر اطفال در امور مالی
و غیر مالی آنان و نیز چهره کم رنگ این والیت در اذن در تزویج نکاح دختر باکره
(ماده  2441قانون مدنی) ناشی از حکم قانون و قهری است و ارتباط آن با نظم عمومی
روشن است .به همین دلیل است که جز در موارد استثنایی (ماده 2234ق.م« ).هیچ
مقامی حقّ تغییر یا تنفیذ این وضع را ندارد» (کاتوزیان )441 : 2102 ،و قابل عزل
نیستند؛ همچنان که این سمت و منصب قابل واگذاری یا اسقاط نیست .نتیجه آن که
ولیّ قهری نمی تواند اختیار و والیت در تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره را به
دیگری واگذار کند و در مواردی که والیت ولیّ ساقط یا معلّق شده باشد مانند فوت
یا کفر یا جنون ،دادگاه نمی تواند به تنهایی ولو به مصلحت صغیر باشد ،دختر یا پسر
کمتر از سیزده و پانزده سال را تزویج کند و دختر بالغ باکره نیز در امر نکاح خود
استقالل می یابد و نیازی به اذن شخص دیگری یا دادگاه نیست.

 -2وجوه افتراق والیت در نكاح با اذن وليّ در نكاح
ماده  2442قانون مدنی اصالحی  2104از والیت ولیّ در نکاح صغیر به شرط
مصلحت سخن می گفت و مقصود آن بود که ولیّ می تواند به استناد سلطه و والیت
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قانونی خویش صغیر ممیّز یا غیر ممیّز را با اراده خود تزویج کند .لیکن ،ماده 2442
قانون مدنی اصالحی  2132عقد نکاح دختر کمتر از  21و پسر کمتر از  22سال را
«منوط» به «اذن ولیّ» کرده است .به نظر می رسد این اصطالحات مفید آن است که
عقد نکاح با اراده خود صغیر باید منعقد شود و نقش ولیّ صرفاً در اعطای اذن در
نکاح است .این که کدام نهاد حقوقی مقصود مجمع تشخیص مصلت نظام به عنوان
تصویب کننده حکم باال باشد نتایج حقوقی متفاوتی را از حیث آثار و ماهیّت به دنبال
دارد:
از حیث ماهیّت ،در والیت در نکاح ،عقد نکاح با اراده ولیّ منعقد می شود و ولیّ
قهری بدون دخالت صغیر در انشای عقد ،او را تزویج میکند ،لذا عقد نکاح نه به قصد
انشاء و نه به رضای صغیر منتسب نیست؛ لیکن ،در نهاد دوم یعنی اذن ولیّ در نکاح،
عقد نکاح ناشی از اراده خود صغیر است و عقد منتسب به قصد و رضای اوست و
نقش ولیّ محدود به اعطای اذن قبلی یا اجازه بعدی است.
از حیث آثار ،قلمرو والیت در نکاح وسیع تر از اذن ولیّ در نکاح است زیرا در
اوّلی ،ولیّ قهری می تواند مولّی علیه صغیر ،اعمّ از ممیّز و غیر ممیّز را تزویج کند .به
عنوان مثال ،پدر بزرگ پدری می تواند نوه دختری را برای نوه پسری خود تزویج
کند ،هرچند هر دو شیرخواره باشند ،لیکن در اذن ولیّ در نکاح ،چون صغیر غیر ممیّز
از قصد انشاء برخوردار نیست و عدم تمییز وی مطلق است ،لذا نمی تواند صیغه نکاح
را جاری کند و عدم اهلیّت وی در نکاح تا رسیدن به سنّ تمییز از مصادیق عدم اهلیّت
تمتّع است .امّا نکاح دختر و پسر صغیر ممیّز یا بالغ کمتر از  21سال (دختر) و  22سال
(پسر) با اذن ولیّ و اجازه دادگاه ممکن می باشد و عدم اهلیّت آنان در نکاح از
مصادیق عدم اهلیّت استیفاء است (عابدی.)23-23 :2131 ،

 -9مباني والیت در نكاح دختر بالغه باكره و پسر یا دختر صغیر
 -1-9مباني والیت در نكاح دختر بالغه باكره
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در فقه شیعه ،زن رشیده بالغه ثیّبه را برای ازدواج بعدی مستقلّ دانسته و اجازه ولیّ
را الزم نمی دانند (شعرانی ،بی تا201 :؛ شهید ثانی )214/0 :2412 ،و برخی بر آن
ادعای اجماع کرده اند (محقّق کرکی)211 :2422 ،؛ اما در مورد دختر بالغ رشید و
با کره ،نظرات متفاوت و متعدّد است :نظریه استقالل دختر باکره در نکاح ،نظریه
والیت ولیّ قهری در تزویج دختر باکره بدون اراده وی و نظریه تشریك در والیت؛
به این معنا که نکاح با اراده دختر واقع می شود اما اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ قهری
الزم است .قانون مدنی در ماده  2441نظریه تشریك در والیت را که قول مشهور
فقهای متأخّر است پذیرفته است ،اما مبانی این والیت چیست؟ چرا پسر بعد از بلوغ،
آزادی مطلق در ازدواج دارد اما دختر باکره در هر سنّ و درجه رشدی باشد باید با
رضایت ولیّ نکاح کند و بدون آن غیر نافذ است؟
تمسّك به اصل عملی استصحاب با این توجیه که والیت بر دختر پیش از بلوغ و
رشد ثابت بوده و پس از بلوغ و رشد ،هنگام شكّ ،همان والیت دوران صغر
استصحاب می شود ،قابل قبول نیست و در نقد آن باید گفت که این استصحاب
نابجاست ،چراکه شرط تحقّق استصحاب ،بقای عرفی موضوع است که از دیدگاه
عرف ،صغر تبدیل به بلوغ و رشد شده است و وحدت در مستصحب منتفی است .از
ظاهر برخی روایات2،والیت پدر را استنباط کرده اند که این روایات در برابر دیگر

 -2فضل ب ن عبد الملك از امام صادق (ع) نقل می کند« :التستأمر الجاریه التّی بین أبویها اذا أراد أبوها أن
یزوّجها هو أنظر لها و أما الثیّب فإنهّا تستأذن و إن کانت بین ابویها اذا أراد أن یزوّجها :هرگاه پدر بخواهد دختری
را که نزد آنهاست شوهر دهد ،الزم نیست با او مشورت کند؛ زیرا پدر به حال او داناتر است؛ اما هرگاه بخواهد
ثیّبه را شوهر دهد باید از او اذن بگیرد اگرچه نزد آنها باشد» (حرّ عاملی)141/24 :2160 ،؛ همچنین در روایت
صحیحه حلبی امام صادق(ع) در مورد دختری که پدرش او را بدون اجازه وی شوهر می دهد ،فرمود« :برای
دختر با و جود پدر ،اختیاری نیست .بنابراین هرگاه پدرش او را به نکاح کسی درآورد ،نکاحش نافذ است حتی
اگر دختر کراهت داشته باشد» (همان ) 141 /24 :که این روایت را شیخ طوسی و کلینی روایت کرده اند
(طوسی132/0 :2162 ،؛ کافی.)131/2 :2102 ،

قابلیّت توكیل اذن وليّ قهري در عقد نكاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 222

روایاتی است که بر استقالل دختر تأکید دارند و مورد استناد مشهور فقهای متقدّم قرار
گرفته است و نمی تواند قاطع باشد.
به نظر می رسد با توجه به وضعیّت روحی و عاطفی دختران و تبعیّت از عرف زمانه
و ضرورت دانستن ترکیب عشق و تجربه در نکاح دختران باکره ،که غالباً فاقد سابقه
زناشویی هستند ،تشریك والیت مورد قبول غالب فقهای متأخّر قرار گرفته است تا از
یك سو ،استقالل حقوقی دختران نقض نشود و از سوی دیگر ،چتر حمایت ولیّ
صاحب تجربه در مهمّ ترین تصمیم دخترش یاریگر وی باشد و همین نکته ،امری بودن
حکم مقنّن و ارتباط آن را با نظم عمومی خانواده نشان می دهد؛ هرچند گسترش
حضور اجتماعی دختران و پیمودن پلّه های ترقّی و تحصیالت عالی در زمان حاضر،
توسط آنان تردید های جدّی در استمرار این والیت خفیف و موجّه بودن تبعیض بین
دختران و پسران را ایجاد کرده است ،مضافاً این که تغییر عبارات قانونی از «دختر
شوهر نکرده» به «دختر باکره» در ماده  2414قانون مدنی در اصالحات سال  2104نیز
که در جهت همگامی با مشهور فقها بوده است ،توجیهی ندارد و بهتر همان بود که
دختر شوهر کرده که تجربه زناشویی دارد ،به مقتضای اصل ،در ازدواج استقالل داشته
باشد و والیت ولیّ ،ویژه دختران شوهر نکرده باشد ،خواه باکره یا غیر باکره باشند.
 -2-9مباني والیت در نكاح دختر و پسر صغیر
اصل عدم والیت بر دیگری و استقالل حقوقی اشخاص و ضرورت اتّخاذ تصمیم
شخص در خصوصی ترین و مهمّ ترین واقعه زندگی اقتضاء می کند که والیت در
تزویج دیگری ممنوع باشد و همچنین نوعاً ازدواج اطفال از حیث فردی و اجتماعی بر
خالف مصلحت ،و عملی ضرری است و هدف و فلسفه نکاح را که به حکم قرآن
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کریم آرامش و مودّت و رحمت است ،تأمین نمی کند؛ 2بنابراین ،چرا در فقه اسالمی
و قانون مدنی ولیّ اجازه یافته است با تشخیص مصلحت با اراده خود یا دادگاه صغیر
را تزویج کند و یا به تعبیر دیگر ،به وی اذن در ازدواج دهد؟
فقها در تجویز ازدواج صغ ار به وسیله ولیّ ،به مقتضای والیت که نوعی سلطنت
است و اجماع و روایات متعدّد از جمله :صحیحه عبداهلل بن صلت( 1حرّ عاملی:2160 ،
 ،)140/14صحیحه علی بن یقطین(1همان ،)143/14 :صحیحه محمّد بن اسماعیل بن
بزیع( 4همان ،)102/14 :صحیحه محمّد بن مسلم( 2همان )131/14 :و روایت برید
الکناسی( 6همان ) 103/14 :استناد کردند که همگی در اصل تزویج دختر و پسر صغیر

« -2و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه إنّ فی ذلك آلیات
لقوم یتفکرّون :و از آیات او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به واسطه آنها آرامش
بیابید و میان شما دوستی و محبت قرار داد ،همانا در این امر نشانه هایی برای گروهی که تفکّر کنند وجود دارد».
 -1عن عبداهلل ابن الصلت قال :سألت أبا عبداهلل علیه السالم عن الجاریه الصغیره یزوجها أبوها لها أمر اذا بلغت؟
قال :ال لیس لها مع أبیها أمر.
 -1عن علی بن یقطین قال :سألت أبا الحسن علیه السالم أتزوّجه الجاریه و هی بنت ثالث سنین أو یزوّج الغالم و
ه و ابن ثالث سنین و ما أدنی حدّ ذلك الذی یزوّجان منه ،فاذا بلغت الجاریه فلم ترضی فما حالها؟ قال :ال بأس
بذلك إذا رضی أبوها أو ولیّها.
 -4عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِیَّهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا -ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ-
فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ -أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا.
 -2محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العالء عن محمد بن مسلم قال  :سألتُ اباجعفر(ع) عن
الصبی یزوج الصبیّه قال إن کان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جایز و لکن لهما الخیار اذا أدرکا فإن رضیا بعد
ذلك فانّ المهر علی االب.
 -6عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَى یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ الیَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ
فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ
فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَ کَتَتْ وَ لَمْ تَأَبَّ ذَلِكَ أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًى فِی نَفْسِهَا وَ الیَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ ال
سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ
عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَتُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِیَ فِی تِلْكَ الْحَالِ وَ
إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْ رَكَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ
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اتفاق دارند .در هر حال ،مبنای این حکم خاصّ و قابل انتقاد هر چه باشد در استثنایی
بودن آن تردید نیست و همین امر اقتضا دارد که از یك سو ،این والیت منحصر به
ولیّ قهری شود و دی گر اولیاء مانند وصیّ و قیّم و دیگر خویشان و نیز حاکم از چنین
والیتی برخوردار نباشند و از سوی دیگر ،این والیت قائم به شخص است و قابل انتقال
و تقویض به غیر نیست و با زوال یا تعلیق این والیت -به هر دلیلی باشد -هیچ شخص
یا نهاد جایگزینی نمی تواند با اعمال والیت صغیر را تزویج کند و صرفاً طفل پس از
رسیدن به سنّ کبر باید در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد.

 -2اوصاف اذن وليّ قهري در نكاح
اذن ولیّ دختر باکره یا دختر و پسر صغیری که می خواهند ازدواج کنند دارای این
ویژگی هاست:
 -2خاصّ است :ولیّ قهری نمی تواند به طور کلّی اذن در نکاح دختر باکره را به
وی اعطا کند که هر زمان و هرگونه و با هر کس که خواست ازدواج کند بلکه باید
رضایت خود را در مورد نکاح با شخص معیّن اعالم کند؛ زیرا فرض آن است که ولیّ
قهری با استفاده از تجربه و انجام تحقیقات در مورد همسر آینده دختر یا پسرش،
اوصاف و شرایط مطلوب را احراز می کند و بر مبنای اطّالعات حاصل شده و با لحاظ
شرایط دختر و پسر و سایر اوضاع و احوال که کفو بودن را نشان می دهد رضایت
خویش را اعالم می کند و بدیهی است اذن و اعالم رضایتی که به نحو کلّی صادر
شود حکمت حکم را زایل می کند.
عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا ،قُلْتُ فَالْغُالمُ یَجْرِی فِی ذَلِكَ مَجْرَى الْجَارِیَهِ فَقَالَ یَا
أَبَاخَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِكْ کَانَ بِالْخِیَارِ إِذَا أَدْرَكَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَه أَوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أَوْ
یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِكَ فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ.
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 -1قابل رجوع است :یکی از اوصاف اذن ،قابلیّت رجوع آن است مگر آن که در
ضمن عقد الزمی آمده باشد که در این صورت ،غیر قابل رجوع می شود و در هر
حال ،اذن با زوال منبع اذن یعنی اراده به جهت فوت و حجر از بین می رود .ولیّ قهری
نیز تا وقتی نکاح واقع نشده است می تواند از اذن خود رجوع کرده و با ازدواج
مخالفت کند .وضعیّت خاصّ اذن در نکاح و اهمیّت اجتماعی ازدواج و مبانی توجیه
کننده ضرورت والیت در نکاح اقتضاء دارد که اذن در ازدواج همیشه قابل رجوع
باشد و نتوان با درج آن در ضمن عقد الزم ،امکان رجوع را از ولیّ قهری سلب کرد.
بدیهی است در ص ورتی که رجوع از اذن غیر موجّه باشد دختر باکره می تواند از
تصمیم ولیّ به دادگاه اعتراض کند (ماده  2441ق.م ).لیکن این امکان در مورد نکاح
دختر و پسر صغیر وجود ندارد ،زیرا قانون چنین امری را پیش بینی نکرده و استثنایی
بودن نکاح صغیر نیز آن را توجیه می کند.
 -1ا ذن در نکاح قابلیّت سقوط و تعلیق دارد :اذن وابسته به منبع اذن یعنی اراده
است و اذن در نکاح نیز مبتنی بر مصالحی است که وجود این حکم استثنایی را توجیه
می کند .بنابراین با فوت ولیّ اعمّ از پدر و جدّ پدری اذن ساقط می شود و با جنون
آنان ضرورت لزوم اعطای اذن معلّق می شود و در دوره جنون ولیّ ،دختر باکره می
تواند مستقالً نکاح کند .همچنین است در صورت غیبت ولیّ که امکان استیذان وجود
نداشته باشد .به عالوه ،در صورت کفر ولیّ و به جهت اعمال قواعد اعتدال (االسالم
یعلو و الیعلی علیه) و نفی سبیل (لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیالً) والیت
ولیّ معلّق می گردد .الزم به ذکر است که به جهت استثنایی بودن نکاح صغیر در
موارد باال ،صغیر اهلیّت نکاح را از دست می دهد و دادگاه با اذن وصیّ یا قیّم یا
مستقالً نمی تواند دختر یا پسر صغیر را تزویج نماید .همچنین ،در صورتی که دالیل
مخالفت ولیّ با نکاح دختر باکره غیر موجّه باشد و این امر در دادگاه ثابت شود اذن
پدر ساقط شده و دختر باکره می تواند با اجازه دادگاه با شخص مطلوب خود ازدواج
کند.
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 -4اجازه نکاح شخصی و منحصر به فرد ولیّ قهری است :تنها پدر و جدّ پدری
است که می تواند با نکاح دختر باکره خود مخالفت کند .مادر و سایر خویشاوندان
دختر حقّ دخالت در نکاح را ندارند و همچنین وصیّ منصوب از سوی ولیّ قهری نیز
از این حقّ بی بهره است (کاتوزیان .)03 :2131 ،همچنین این اذن ،قابل انتقال به غیر
نیست.

 -1قابلیّت یا عدم قابلیّت توكیل اذن وليّ در نكاح صغیر
با توجه به مطالب گفته شده ،به نظر می رسد که هرچند اذن به لحاظ ماهیّت انشایی
آن ،عمل حقوقی محسوب می شود و قاعدتاً قابلیّت نیابت دارد و هرچند با لحاظ اصل
قابلیّت نیابت و توکیل اعمال حقوقی و اصل عدم مباشرت اذن نیز می تواند موضوع
وکالت قرار گیرد و از حیث فنّی و ذاتی منعی برای توکیل اذن در نکاح دختر باکره و
دختر و پسر صغیر وجود ندارد؛ لیکن با توجه به مبانی گفته شده برای والیت ولیّ
قهری در اعطای اذن به دختر باکره برای ازدواج و نیز نکاح صغیر و با توجه به اوصاف
و ویژگی هایی که برای اذن ولیّ در نکاح بیان شد از جمله این که اذن باید خاصّ
باشد و اذن کلّی اعتبار ندارد ،و این امر که این اذن جنبه مباشرتی دارد و قابل انتقال و
تفویض به غیر نیست و حتی با فوت یا حجر ولیّ این اختیار به شخص دیگری منتقل
نمی شود و نیز با لحاظ این مطلب که دختر باکره باالی سیزده سال اصوالً دارای
اه لیّت و رشد در امور غیر مالی است و در امر نکاح استقالل دارد و والیت پدر بر وی
و ضرورت استیذان از ولیّ حکم خالف قاعده است که نباید به اشخاص دیگر تسرّی
داده شود و استقالل دختر باکره رشیده را بدون دلیل محدود کرد و با توجه به این امر
که تزویج یا اعطای اذن در نک اح به کودکان زیر سیزده و پانزده سال حکم استثنایی و
غالباً خالف مصلحت است که مقنّن صرفاً به لحاظ والیت و سلطنت ولیّ به وی چنین
اختیار استثنایی را عطا کرده است و گسترش این اختیار بر خالف مصلحت و هدف
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قانونگذاری است ،به نظر می رسد ولیّ قهری نمی تواند اختیار خود در اعطای اذن را
به دیگری تفویض کرده ،و یا از راه وکالت به دیگری واگذار کند؛ زیرا خاصّ و
مباشرتی بودن اذن بر خالف اعمال والیت در نکاح از طریق وکیل است .بدیهی است
حتی اگر اعطای اذن در ازدواج را به وکیل بپذیریم یقیناً به همان دالیل پیش گفته ولیّ
قهری نمی تواند حقّ عزل وکیل یا حقّ ضمّ وکیل یا حقّ انجام موضوع وکالت را از
خود سلب نماید و نیز وکیل نمی تواند حقّ توکیل را از ولیّ گرفته و با توکیل به غیر،
تزویج یا دادن اذن را به وکیل با واسطه واگذار کند.
البته ممنوعیّت اعطای نیابت در دادن اذن در نکاح به وکیل در فرضی است که
وکیل بخواهد به جانشینی از ولیّ قهری انشای اذن کرده و در مقام تشخیص مصلحت
برآید و به جای ولیّ تصمیم بگیرد؛ لیکن در موردی که ولیّ قهری نسبت به همسر
آینده دختر یا پسرش اطّالعات کافی را به دست آورده و با ازدواج آن دو رضایت
دارد لیکن به دالیلی نمی تواند در هنگام اجرای صیغه نکاح حاضر شود و اذن خود را
ابراز کند مانعی نیست که وکیل و در واقع ،رسولی را انتخاب کند تا وی بتواند به
وکالت ،اراده ولیّ قهری را ابالغ نماید و بدیهی است که این وکالت نمی تواند
بالعزل باشد .لیکن به نظر می رسد دادن حقّ توکیل به چنین وکیلی که ماهیّتاً رسول و
ابالغ کننده اراده ولیّ قهری است مانعی نداشته باشد و در هر حال ،ولیّ تا قبل از
اجرای صیغه نکاح حقّ فسخ وکالت و مخالفت با رضایت سابق را دارد.

 -10نقد رویّه دفاتر اسناد رسمي
رویّه های دفاتر اسناد رسمی تا حدّی که موافق نظر باال باشد و وکیل صرفاً اراده
ولیّ در تزویج دختر را با شخص معیّن ابالغ کند به نظر قابل توجیه است؛ لیکن تنظیم
وکالت نامه های مطلق و کلّی که وکیل بتواند به جای ولیّ قهری مصلحت را تشخیص
داده و با اراده خود در اعطای اذن در نکاح تصمیم بگیرد مغایر با مبانی و اوصاف اذن
ولیّ در نکاح است و بی اعتبار تلقّی می گردد.
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نمونه یکی از وکالت نامه های اعطای اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره به شرح
ذیل است:
«وکالت اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره
موكل :آقای /خانم  ..................................... :فرزند ...............................
بشناسنامه شماره  ................متولد  ....................صادره از  .................به شماره ملی
 .......................ساکن ..................................................................
وكیل :آقای /خانم  ..................................... :فرزند ...............................
بشناسنامه شماره  ................متولد  ....................صادره از  .................به شماره ملی
 .......................ساکن ..................................................................
مورد وكالت :با رعای ت جمیع جهات قانونی وارائه مدارك مثبته و مورد نیاز و
درصورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی ،مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج و
مقامات ذیربط و اقدام در خصوص به مزاوجت دائمی و تزویج دائمی در آوردن
فرزند اناث موکّل دوشیزه  .....................فرزند  .....................دارنده شماره
شناسنامه .....................متولد  ..............صادره از  ...............به شماره ملی ...................
با هر شخص و فردی که وکیل صالح و مقتضی بداند و به هر صداق و مهریه و نحو و
ترتیب و شرط وفق مقرّرات و موازین قانونی و شرعی و اعطاء رضایت و تنفیذ و تائید
ازدواج و قیام و اقدام به تمامی تشریفات الزمه و امضاء ذیل کلیه دفاتر و اسناد و قباله
نکاحیه و به طور اعمّ انجام هر امر مورد نیاز به جای موکّل به عنوان ولیّ قانونی
دوشیزه موصوف به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدّد و ثانوی موکّل مرقوم
نباشد و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارك و دفاتر و نوشتجات مربوطه .
حدود اختیارات :وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت
و لوازم آن از جمله حقّ توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای
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اقدام و امضاء موکل معتبر است  .مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .به
تاریخ  ...... / .... / ....هجری شمسی».
عبارت تزویج دائمی فرزند اناث موکّل «با هر شخص و فردی که وکیل صالح و
مقتضی بداند و به هر صداق و مهریه و نحو و ترتیب و شرط وفق مقرّرات و موازین
قانونی و شرعی و اعطاء رضایت و تنفیذ و تائید ازدواج» از چند جهت موجّه به نظر
نمی رسد:
اوالً -از این حیث که اجازه به نحو کلّی است؛ در حالی که اذن در نکاح باید
خاصّ باشد و ولیّ قهری رضایت خود را با نکاح دخترش با شخص معیّنی ابراز نماید.
ثانیاً -تعیین مهریّه با ولیّ قهری و جزو اختیارات وی نیست تا او بتواند آن را به
وکیل واگذار کند .در نکاح دختر باکره عقد نکاح و تعیین شرایط عقد و از جمله
مهریه تابع قصد و رضای دختر یا وکیل اوست نه ولیّ یا وکیل ولیّ قهری.
ثالثاً -تزویج دختران باکره رشیده و نیز صغار به وسیله وکالت از ولیّ ،تالی فاسدی
دارد .توضیح آن که با غیبت ولیّ قهری به نحوی که امکان استیذان از وی وجود
نداشته باشد والیت ولیّ معلّق می گردد و دختر باکره در ازدواج استقالل می یابد و
نکاح صغیر موقّتاً ممنوع می شود .حال اگر وکیل بتواند با وکالت کلّی خویش از
جانب ولیّ قهری که فعالً غیبت دارد دختر موکّل خویش را تزویج کند نقض غرض
می شود .به بیان بهتر ،وقتی که خود موکّل در حال غیبت ،اختیاری در تزویج ندارد به
تبع ،وکیل وی نیز نباید اختیار تزویج فرزند موکّلش را داشته باشد.
رابعاً -عبارت «تنفیذ و تأیید ازدواج» در متن وکالت نامه ظهور در آن دارد که
وکیل بتوان د نکاح غیر نافذی را که دختر مستقالً و بدون اذن ولیّ منعقد کرده است
تنفیذ کند .به نظر ما به دالیل گفته شده نه تنها وکالت کلّی در ازدواج معتبر نیست
بلکه حتی اگر قائل به صحّت چنین وکالتی باشیم نمی توان قلمرو آن را به تنفیذ نکاح
غیر نافذ گسترش داد ،زیرا اختیار تنفیذ و ردّ ازدواج غیر نافذ« ،حکم» است نه «حقّ» و
توکیل ناپذیری آن روشن تر است.
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اما در مورد تزویج یا اذن در نکاح دختر و پسر صغیر باید گفت توکیل ناپذیری
آن عالوه بر دالیل باال ،به دالیل دیگری ممکن نیست زیرا دادگاه باید پس از احراز
اذن ولیّ و شنیدن دالیل توجیه کننده رضایت وی ،وجود مصلحت در نکاح را
تشخیص و اعالم کند و استثنایی بودن نکاح اطفال اقتضاء دارد که به قدر متیقّن اکتفا
کنیم و از نفوذ اذن وکیل ولیّ قهری پرهیز کنیم.

نتیجه گیري
یافته های پژوهش نشان می دهد که اذن ماهیّتاً ایقاع است و جنبه انشایی دارد و به
لحاظ جنبه انشایی بودن اذن و ماهیّت ایقاعی و حقّ بودن آن ،ذاتاً قابل توکیل است؛
لیکن والیت در نکاح به لحاظ حکم بودن آن قابل واگذاری به غیر نیست .بنابراین،
علی القاعده ولیّ قهری باید بتواند اذن در نکاح دختر باکره و صغیر را در قالب وکالت
به دیگری واگذار کند؛ اما خصوصیّات نکاح و مبانی والیت ولیّ در نکاح و استثنایی
بودن آن و مغایرت آن با آزادی و استقالل فرزند و لزوم تفسیر مضیّق والیت ولیّ در
نکاح اقتضاء دارد که اذن ولیّ در نکاح قابل توکیل نباشد و باید خود ولیّ در مورد
نکاح فرزند خویش تصمیم بگیرد و تشخیص مصلحت صرفاً باید توسّط وی احراز
شود .البته ،توکیل ناپذیری اذن در نکاح مانع از آن نیست که ولیّ قهری پس از احراز
مصلحت دختر باکره یا صغیر در ازدواج با شخص معیّن ،و نه به نحو کلّی و مطلق،
وکالت در اعالم موافقت یا مخالفت را به وکیل واگذار کند و وکیل صرفاً در ابالغ
اراده موکّل نیابت دارد؛ و به بیان دیگر ،رسول است نه وکیل.
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