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چکیده
یکی از دالیل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح ،سریعالتأثیری و غلبة احساس بر
قوة عقل است که مانع از انتخاب زوجی همکفو می شود .این امر مورد استناد طرفداران استقالل اولیا
در عقد نکاح در فقه امامیه ،قانون مدنی ،و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان
غیرشیعه است ،درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه
واهلسنت ،استقالل در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاینرو ،نویسنده ،به
شیوة توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقالل دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر
ناتوانی از انتخاب زوجی همکفو به علت عدم خبرگی و سریعالتأثیری است که امروزه درعلم
روانشناسی با تقویت هوش هیجانی میتوان سریعالتأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت
به انتخاب زوج همکفو) رسید.
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مقدمه
در تحقق اهلیّت برای مباشرت در عقد نکاح ،رشد نکاحی شرط است ،و فقدان بلوغ و عقل
و رشد نکاحی موجب میشود شخص با انتخابی ناشایست سبب سرافکندگی و اضرار
خود و خانوادهاش شود ،همچنین تصمیمگیری دختران برای ازدواج یقیناً بر اوضاع و
احوال خانواده تأثیر دارد؛ به همین علت ،اولیای نکاح در فقه شافعی و مالکی و حنبلی،
بستگان ذكور نسبی هستند و در فقه حنفی ،بستگان مادری نیز والیت دارند(رزق مطر،

1427هـ ،ص )51و طبق دیدگاه فقهای امامیه فقط پدر و جد پدری تا باالتر ،ولیّ نکاح هستند
و در صورت فقدان آنها كسی بردختر والیت ندارد(ایزدی فرد ،كلیجی ،و كاویار ،1390 ،ص.)14

در روایاتی مانند صحیحه فضالء و صحیحه زراره ،از امام باقر

روایت شده است:

«دختری كه سفیهه نیست یا خود خریدوفروش میكند ،در امر نکاح نیازی به ولیّ ندارد»
(الطوسی ،1363 ،ج .)234،233 ،3به نظر نویسنده هدف از رشد مالی مذكور در این روایات،
تعامل و معاشرت با مردان است كه سبب میشود دختر از خصوصیات مردان آگاهی
پیدا كند و درنتیجه به رشد نکاحی نیز برسد .اما در حقوق ایران دختران رشیده در امور
مالی ،در امر نکاح همچنان باید تحتنظر ولیّ عقد نکاح را منعقد كنند .البته امروزه با توجه
به مقتضیات جامعة كنونی میتوان با تقویت هوش هیجانی به جای رشد در امور مالی به
هدف مورد نظر در این احادیث شریف رسید.
در نظر فقهای شافعی و مالکی و حنبلی ،دختران رشیده در امور مالی ،همچنان در امر
نکاح تحتنظارت ولیّ هستند و در فقه حنفی رشد مالی ،تأثیری در عقد نکاح ندارد و
دختران میتوانند بهطور مستقل عقد نکاح را منعقد كنند(سالم2014 ،م ،ص.)63 ،62

هدف ازاین نوشتار بررسی علت وجود این آراء متعارض و یافتن راهکاری جهت
یکسانسازی این آرا است كه با توجه به موضوع دو سؤال مطرح میشود:
الف) رابطة عدم استقالل دختران در امر نکاح با اهلیت استیفاء چیست؟
ب) راهکار استقالل دختران در امر نکاح در صورت تامبودن اركان اهلیت چیست؟
به شیوة تحلیلی ـ توصیفی پاسخ سؤاالت فوق چنین است :كه اهلیت استیفاء دختران
در نظر طرفداران استقالل اولیا و ماده  1043قانون مدنی در عقد نکاح با استقالل آنان در
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این زمینه ارتباطی ندارد و در هر حالتی عقد نکاح آنان باید با نظر ولیّ منعقد شود و اخذ
نظر ولیّ در حالت تامبودن اركان اهلیت بیشتر مبنای عقلی دارد و دارای جنبة حمایتی
بهدلیل عدمرشد نکاحی است ،چون موفقیّت در امر نکاح مستلزم شناخت و تجربه است و
در گذشته تنها وسیلة جلوگیری از اضرار خانواده و انتخاب زوجی همكفو ،انتخاب
توسط ولیّ نکاح بود؛ اما امروزه راهکار استقالل دختران در امر نکاح رسیدن به رشد
نکاحی از طریق آموزشهای پیش از ازدواج وتقویت هوش هیجانی است .نوشتارهای
مختلفی به صورت تک بعدی مسئلة نکاح دختران را بررسی كردهاند؛ برای مثال
ایزدیفرد و كلیجی و كاویار( ،)1390در مقالة «والیت در نکاح باكره رشیده» ،مسئلة
والیت بر دختران را در امر نکاح ،در فقه امامیه و اهلسنت و حقوق ایران تحلیل كردهاند.
رزق مطر(1427هـ) نیز در پایاننامة «الزواج بدون ولیّ و اآلثار المترتبه» ،از ازدواج بدون
ولیّ و آثار مترتب بر آن منحصراً در فقه مذاهب اهلسنت بحث كرده است؛ بنابراین
بررسی استقالل دختران در عقد نکاح بهصورت جامع و تطبیقی در فقه مذاهب اسالمی،
حقوق ایران و اسناد بینالمللی ،و بررسی موضوع رشد در نکاح در علم روانشناسی،
نوآوری این پژوهش در مقایسه با پژوهشهای دیگر است.

مفهوم شناسی مصطلحات
 .1اهلیت
اهلیت در لغت بهمعنای شایستگی وسزاواری است(شهیدی ،1382 ،ص)191؛ و در اصطالح اكثر
حقوقدانان یعنی صالحیت شخص برای داراشدن و اجرای حق و تکلیف است(داوریار ،و

علیزاده ،1389 ،ص .)62اهلیت خود به نوع اهلیت تمتع و استیفاء تقسیم میشود كه طبق ماده
 956قانون مدنی اهلیت تمتع «اهلیت برای دارابودن حقوق است كه با زنده متولدشدن
انسان ،شروع و با مرگ او تمام میشود»؛ و اركان اهلیت استیفاء در عقد نکاح ،مطابق ماده
 1064قانون مدنی بلوغ و عقل است و در ازدواج دختران صاحب اهلیت ،عالوه بر بلوغ و
عقل بر طبق ماده  1043قانون مدنی ،موافقت و اجازة پدر یا جدّ پدری او شرط نفوذ عقد
است .در اسناد بینالمللی ،واژة اهلیت تعریف نشده است ،اما بند  2مادة  15كنوانسیون رفع
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كلیة تبعیضها علیه زنان ،خواهان اهلیت قانونی یکسان زن و مرد در امور مدنی است و
آنچه در این مقاله بحث شده است ،اهلیت استیفاء است؛ ازاینرو مفهومشناسی اركان اهلیت
استیفاء(بلوغ و عقل و رشد) ضروری است.

 .2بلوغ
بلوغ در لغت به معنای «رسیدن» است و در اصطالح فقهی ـ حقوقی ،به معنای رسیدن به
سنّی است كه در آن ،شخص از توانایی تولیدمثل برخوردار شود(شهیدی ،1382 ،ص .)239اما
طبق تعریف مندرج در اسنادی مثل تفسیرعمومی كمیتة مشترک رفع تبعیض از زنان و
كمیتة حقوق كودک در سال 2014م ،صندوق جمعیت سازمان ملل و یونیسف «كودک به
كسی اطالق میشود كه در سنین بین تولد تا هجدهسالگی قرار دارد» و در جامعه بینالمللی
نیز در سال 2014م براساس اعالمیة سازمان ملل متحد 158 ،كشور ،حداقل سن ازدواج
دختران بدون نیاز به رضایت والدین را سن  18سال قرار دادهاند(غدیری ،1395 ،ص)122 ،119؛
بنابراین ،در این اسناد ،اشخاص در  18سالگی بالغ فرض میشوند.

 .3عقل
در علم لغت ،عقل قوهای است كه منجر به تشخیص نیکی و زشتی میشود و در
اصطالح علم حقوق ،عقل عبارت از نیروی اندیشه است كه باعث میشود شخص خوب و
بد اشیا و اعمال خود و اشخاص را در سطح متعارف بشناسد(شهیدی ،1382 ،ص .)242در
اسناد بینالمللی تعریفی از عقل دیده نمیشود.

 .4رشد
رشد ،در لغت به معنای قرارگرفتن در راه درست است(شهیدی ،1382 ،ص )244و در اكثر
اصطالحات حقوقی ،رشد به معنای توانایی تشخیص مصالح ومفاسد مالی است(كاظمی ،و

برزویی ،1394 ،ص .)123نزد فقهای حنفی و مالکی ،رشد یعنی اصالح مال (صالحیّت در اداره
امور مالی) .دلیل فقهاء حنفی ومالکی درچنین تعریفی از كلمه رشد ،آیة  6سوره نساء(آیة
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ابتال) است كه میفرماید...« :و یتیمان را بیازمایید تا وقتى به سن زناشویى برسند ،پس اگر
در ایشان رشد فکرى یافتید ،اموالشان را به آنان رد كنید ،»...اما در نظر فقهای شافعی
رشد ،اصالح در دین و مال است و فاسق غیر رشید است(داوریار ،و علیزاده ،1389 ،ص.)86
نکتة جالب توجه اینجاست كه در فقه حنبلی رشد نکاحی از رشد مالی مجزاست و رشد در
نکاح ،یعنی معرفت و آگاهی در تشخیص و انتخاب شخص همكفوو آگاهی نسبت به مصالح
نکاح(سالم2014 ،م ،ص .)63مشهور فقیهان امامیه نیز ،مثل شیخ طبرسی و محقق ثانی و شهید
ثانی ،رشد را عقل و اصالح مال میدانند(كاتوزیان1388 ،ب ،ج ،1ص )33،34و دلیل آنها نیز آیة
ابتالء است.
در اسناد بینالمللی تعریفی از رشد وجود ندارد ،اما هدف مشترک همة اسناد مذكور،
تعیین سنی است كه زوجین بتوانند آزادانه رضایت كامل خود را مطابق قانون ابراز
دارند؛ چون در نظر كمیته حقوق بشر رابطة معناداری بین سن ازدواج و رضایت به آن
وجود دارد(غدیری ،1395 ،ص.)122

استقالل دختران در عقد نکاح در فقه ،حقوق و اسناد بینالمللی
 .1استقالل دختران در عقد نکاح در فقه اهلسنت
در فقه شافعی و مالکی ،نکاح زن به استقالل و بدوننظر ولیّ ،باطل است ،در مذهب حنبلی
زنان فقط با إذن ولیّشان میتوانند مباشر عقد نکاح خود شوند(الزیدان1413 ،هـ ،ج ،6ص)69؛

ودر نظر ابوحنیفه ،زن آزاد و صاحب اهلیت (كه ایشان فقط بلوغ و عقل را شرط اهلیت
میداند) اعم از باكره یا بیوه و رشیده یا غیررشیده ،میتواند مباشر عقد نکاح خود با
همكفو یا غیركفو شود ولی در این حالت و درحالت كمبودن مهریه به نسبت مهرالمثل
برای ولیّ(عصبه ارث و ذویاالحارم) حق فسخ وجود دارد .همچنین در فقه احناف اگر
زن اصالً ولیّ نداشته باشد یعنی عالوه بر عصبه ارث(بستگان ذكور نسبی)،
ذویاالحارم(بستگان مادری) نیز نداشته باشد ،هیچكس حق فسخ و اعتراض در مورد
عقد وی را ندارد؛ زیرا او ولیّای ندارد تا از ازدواج او با غیركفو احساس ننگ و
شرمندگی كند ،بنابراین میتواند از مهرالمثل نیز صرف نظر كند(سید سابق ،1387 ،ص.)15
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 .2استقالل دختران در عقد نکاح در فقه امامیه و قانون مدنی
الف) نظریه والیت تشریکی
درفقه امامیه یکی از آرایی كه مورد تبعیت قانون مدنی در مادة  1043نیز قرار گرفته
است ،نظریة والیت تشریکی است ،یعنی جهت انعقاد عقد نکاح ،إذن و رضایت دختر و ولیّ
او الزم است .این قول شیخ مفید در مقنعه ،شیخ حرّعاملی ،ناصر كاتوزیان و دیگران است
(كاتوزیان1388 ،الف ،ج ،2ص)81؛ بنابراین انعقاد نکاح توسط ولیّ یا دختر بدون كسب نظر از
یکدیگر ،طبق این نظریه ،باطل است(علیدوست ،1389 ،ص .)259در این قول مهمترین دلیل،
احتیاط است یعنی احتیاط در فروج و نسل و حتی اموال حکم می كند نظریه والیت تشریکی

برقرار شود .این نظرفقیهی چون شهید ثانی در مسالکاالفهام

است(عاملی جبعی1416 ،هـ ،ج،7

ص.)141

ب) نظریه استقالل دختران در عقد نکاح
در این نظریه ،ازدواج منحصراً در اختیار دختر صاحب اهلیت است .صاحب جواهر
میفرماید « :نظر مشهور فقهای امامیه سقوط والیت ولیّ است و سید مرتضی در این
مورد اجماع فقها را محقق دانسته است»(حقپرست ،یوسفزاده ،1394 ،ص)14؛ بنابراین توجیه
این نظریه براساس آیات و روایات ،اصل عدم والیت و اصل صحت عقد است .همچنین
صاحب جواهر بر این باور است :درصورتیكه ازدواج دختر با فردی موجب ننگ اویا
ازبین رفتن آبرویش شود ،بعید نیست كه مخالفت در چنین موردی برای ولیّ جایز باشد؛
اما چنانچه دختر با نظر ولیّ مخالفت كند و ازدواج كند ،ازدواجش(بر این مبنا كه كسی بر
او والیت ندارد) صحیح است(النجفیالجواهری ،1362 ،ج ،29ص.)184

ج) نظریه استقالل ولیّ در عقد نکاح
مطابق این نظریه پدر و جد پدری میتوانند بهاستقالل دختران رشیده را به عقد ازدواج
دیگری درآورند .این نظر فقهایی ازجمله شیخ طوسی و شیخ یوسف بحرانی و شیخ
صدوق است .درنتیجه به نظر شیخ طوسی و عالمه حلی ،استقالل دختران در عقد نکاح،
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صحیح نیست(ایزدیفرد ،كلیجی ،و كاویار ،1390 ،ص .)28 ،23این نظر متکی بر روایاتی است كه
صاحب جواهر معتقد به ضعف نصوص واردشده است و آن را مخالف ظاهر كتاب خدا
وموافق مذهب عامه میداند(النجفیالجواهری ،1362 ،ج ،29ص)180؛ چون این نظر شبیه نظر
شافعی است .همچنین دلیل دیگر طرفداران آن حکمت ثبوت والیت است كه معنای آن در
مباحث آتی ذكر میشود.

 .3استقالل دختران در عقد نکاح در اسناد بینالمللی
در صحنة بینالمللی اسناد متعددی خواهان استقالل افراد  18ساله اعم از زن و مرد
در امر نکاح هستند .بند الف و ب مادة  16كنوانسیون رفع كلیة تبعیضها علیه زنان
به عنوان منشور حقوق زنان ،خواهان حق ورود یکسان زن و مرد در انعقاد عقد ازدواج و
حق یکسان برای انتخاب آزادانة همسر است .این امر بهعنوان یک حق فطری و بشری
براساس آزادی و برابری فطری انسانها كه برگرفته از عقل است ،توجیه میشود.
واضح است كه در زمینة حق مساوی زن و مرد در نکاح بین این ماده و متون دینی و
حتی قانونی ما تعارضی وجود ندارد و مطابق اصل  19و  20قانون اساسی نیز این حق
به رسمیت شناخته شده است؛ اما آنچه مورد تعارض است ،حق ورود یکسان زن و مرد
در انعقاد ،عقد نکاح است.

اهمیت و جایگاه بلوغ و عقل و رشد در عقد نکاح
 .1جایگاه بلوغ در عقد نکاح
نخستین ركن جهت ثبوت اهلیت استیفاء رسیدن به سن بلوغ است كه مطابق نظر مشهور
فقهای امامیه این سن برای دختر و پسر به ترتیب  9و  15سال قمری است ،درحالیكه
سن بلوغ آنان در فقه شافعی  15سال برای هر دو جنس ،در فقه حنفی  17سال برای
دختر و  19سال برای پسر ،ودر فقه مالکی  18سال برای آن دو است(عبدالحافظ2012 ،م،
ص.)42 ،39
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تبصره یک ماده  1210قانون مدنی نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است ،اما در
مورد سن ازدواج ،در قانون مدنی در سال  1379مقرر شد سن ازدواج دختر و پسر
هجده سال تمام شمسی باشد ،اما دختری كه به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و
بخواهد ازدواج كند ،دادگاه در صورت مصلحت میتواند به وی اجازه دهد .این مصوبه
مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و در تاریخ  81/4/1ماده  1041قانون مدنی به
این صورت اصالح شد« :عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن  13سال شمسی و پسر
قبل از رسیدن به سن  15سال شمسی ،منوط است به إذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت
با تشخیص دادگاه» و این وضعیت تاكنون پا برجاست(غیاثیثانی ،و موسوی بجنوردی،1387 ،
ص.)108

اهمیت بلوغ نیز در اسناد بینالمللی در حدی است كه كمیتة حقوق كودک با اشاره به
انواع ازدواجهای اجباری ،ازدواجی را كه حداقل یک طرف آن كمتر از  18سال داشته
باشد ،ازدواجی اجباری نامیده و آن را فاقد اثر حقوقی دانسته است ،توصیهنامة عمومی
شماره  21كمیتة رفع تبعیض علیه زنان نیز ازدواجی را كه توسط والدین برای كودكان
ترتیب داده میشود ،ازدواج اجباری تلقی میكند ،حتی اگر كودک به آن رضایت داشته
باشد .بدینترتیب كنوانسیون رفع كلیة تبعیضها علیه زنان والیت هیچ كس را بر شخص
صغیر در مبحث ازدواج نپذیرفته است(غدیری ،1395 ،ص.)123 ،121

 .2اهمیت عقل در عقد نکاح
یکی از ادلة عقلی فقهای شافعی و مالکی و حتی حنبلی ،جهت سلب مباشرت از زنان در
عقد نکاح چنین است :زنان بهخاطر نقصان عقل و سرعت در فریبخوردن(سریع
التأثیری) ،در مورد نکاح غیرقابلاعتماد هستند ،پس جایز نیست انعقاد این عقد به آنان
واگذار شود؛ چون مانند مبذر در مال(سفیه) در آن عمل میكنند(الزحیلی1405 ،هـ ،ج،7

ص .)192دلیل این نظریه چنین است :در ازدواج اهدافی چون سکنی و استقرار و توالد و
تناسل و تربیت فرزندان وجود دارد كه زنان به دلیل سریع التأثیری ناتوان از انتخاب
شخصی هستند كه بتواند این مقاصد را فراهم كند(رزق مطر1427 ،هـ ،ص.)71
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در فقه امامیه نیز طرفداران استقالل اولیاء ازنقصان عقل زنان(سریعالتأثیری) درقالب
حکمت سخن گفتهاند و بهعنوان یک دلیل عقلی بیان میدارند :دختران رشیده از ویژگیها و
احوال مردان آگاهی كافی ندارند ،بنابراین چنانچه امر ازدواج آنان منوط به نظر ولیّ
نباشد ،در اغلب موارد موجب ایراد ضرر بر وی و خانوادهاش میشود كه قاعده الضرر
آن را برنمیتابد(نقیبی ،1387 ،ص )6و درنتیجه عقد وی صحیح نیست .كاتوزیان نیز ماده
 1043قانون مدنی را چنین توضیح میدهد :بدینوسیله ،در انتخاب همسر آینده ،هم
شخصیت نوجوان رعایت میشود و هم پدر یا جد پدری میتوانند از ازدواج نامناسب او
جلوگیری كنند .آمیزهای از عشق و تجربه ،استواری نکاح و سعادت دختر را تضمین میكند
(كاتوزیان1388 ،ب ،ج ،1ص.)85 ،83

این دلیل عقلی ،متکی بر روایات «نقصان عقل زنان» است كه در منابع حدیثی اهلسنت،
مانند صحیح بخاری ،صحیح مسلم ،سنن ابیداود ،سنن ترمذی ،سنن نسائی ،و در منابع
حدیثی فقه امامیه ،مانند كافی و من الیحضره الفقیه و نهجالبالغه ،آمده است و در فقه
اهلسنت و نیز فقه امامیه ،نقصان عقل به معنای غلبه احساس در زنان تفسیر شده است
(دیاری بیدگلی ،و جعفری ،1395 ،ص .)21،7علم روانشناسی نیز ثابت كرده است كه جنبههای
عاطفی و احساسی زن قویتر از جنبههای عقالنی او است و احساساتش غالب بر عقلش
است ،اما این تفاوتهای طبیعی ضروری بشر است ،چراكه هالكت بشر در یکنواختبودن
سرشت است و این ظرافت روحی و قدرت عاطفه نقش مهمی در سعادت انسانها دارد
(رجبنژاد ،1380،ص)117،115؛ اما در این میان ،اسناد بینالمللی با ندای آزادی و برابری ،سعی
در نادیدهگرفتن تفاوتهای زن و مرد دارد و قوانین نظام غربی كه اسناد بینالمللی
براساس آن شکل گرفته است ،دربارة زن و خانواده بر این مبنا بنا شده است .اما مسئلة
انکار هویت زنانه در میان زنان ،یکی از عوامل ناموفقبودن برابری حقوق زنان در جامعة
معاصر است و كشورهای آمریکا و بریتانیا حدود نیم قرن است كه دستمزد یکسان را
برای كار تصویب كردهاند ،اما كماكان وضعیت ،تبعیضآمیز و نابرابر است(جاوید ،اشرفی ،و

شاهمرادی ،1393 ،ص166ـ )167اسنادی مانند :اصول حمایت از افراد دارای معلولیت ذهنی و
توسعه و مراقبت ذهنی ،بند  3اصل نهم قطعنامه  48/96مجمع عمومی ملل متحد در مورد
اصول استاندارد دربارة برابرسازی فرصتها برای معلوالن ،ماده اول اعالمیة حقوق افراد
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عقبماندة ذهنی مصوب 1971م ،كنوانسیون حقوق معلوالن ،همگی به این امر اذعان دارند
كه معلوالن و ازجمله معلوالن ذهنی نباید ازحق بشری ازدواج كه شامل فرصت تجربه
مسائل جنسی ،و برخورداری ازتجربه پدر یا مادر شدن است محروم شوند(توسلینائینی ،و

كاویار ،1387 ،ص66ـ)75 ،69؛ كه این امر مغایر قانون مدنی ایران و نظر فقهای مذاهب اسالمی
است .طبق نظر فقهای مذاهب اهلسنت و امامیه تزویج مجانین توسط ولیّ ،در صورت
وجود ضرورت به تزویج و وجود مصلحت ،صحیح است؛ اما نه به استقالل توسط مجانین
(كاتوزیان1388 ،ب ،ج ،1ص)89؛ و همچنین مطابق مادة  191قانون مدنی قصد انشاء مجنون فاقد
اثر حقوقی است ،چون آنها حقیقت نکاح و ارزش ایجاب یا قبول این عقد و آثار مترتب بر
آن را نمیدانند.
با توضیحات فوق ضرورت وجود بلوغ و عقل در مبحث نکاح مشخص شد ،چراكه اگر
ش خص بالغ نشود یا فاقد قوة عقل باشد ،همچنان تحت والیت ولیّ باقی میماند؛ اما جهت
انتخاب زوجی همكفو عالوه بر بلوغ و عقل  ،رشد نیزالزم است.

 .3تأثیر رشد در عقد نکاح
در فقه اهلسنت ،تأسیس اماره رشد و تعیین سن معین بهعنوان سن رشد ،بهوضوح
مطرح نبوده است ،اما فقیهان با این موضوع بیگانه نیستند؛ بهعنوان مثال ابوحنیفه سن 15
سال را سن رشد قرار داده است و مستند آن هم آیة ابتالء است ،اما قاضی ابویوسف و
محمد حنفی از شاگردان وی سن  18سال را بهعنوان سن رشد معرفی كردهاند .فقهای
شافعی و حنبلی نیز سن  15سال را برای زن و مرد بهعنوان سن رشد در نظر گرفتهاند،
ولی فقهای مالکی سن رشد را  18سال اعالم كردهاند و براین باورند :كسانی كه سن 15
سال را سن رشد معرفی كردهاند ،دلیل و حجتی بر این سن ندارند ،بلکه سن بلوغ مظنة
رشد و كمال عقل است؛ پس باید براساس وضعیت فطری و جسمی هر شخص سن رشد
معین شود؛ بنابراین برای مطمئنشدن از خروج كامل شخص از مرحلة صغر(كودكی) ،نظر
قابلترجیح همان سن منتخب توسط فقهای مالکی و برخی فقهای حنفی ،یعنی  18سالگی
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است(عبدالحافظ2012 ،م ،ص51 ،12ـ ،)52ولی در فقه امامیه در این زمینه نگارنده مطلبی نیافته
است.
ماده  1208قانون مدنی مصداق غیر رشید را چنین بیان میكند« :غیر رشید ،كسی است
كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی نباشد» .اختصاص رشد به امور مالی
از جهت حقوقی ،مورد قبول اكثریت فقهاء قرار دارد و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده
است(شهیدی ،1382 ،ص .)244پس با این بیان پیداست كه رشد فقط در امور مالی مطرح است
و در امری مثل نکاح ذكری از كلمه رشد حتی در قانون مدنی وجود ندارد .ولی در سال
 1313شمسی ماده واحدهای با عنوان قانون راجع به رشد متعاملین به تصویب رسید كه به
موجب آن  18سالگی امارة رشد قرار گرفت .این ماده در سال  1314شمسی در مواد
 1209و  1210قانون مدنی تکرار شد ،ولی در سال  61ماده  1209با انگیزة انطباق با شرع
حذف ،و مادة  1210چنین شد« :هیچكس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بهعنوان
جنون یا عدمرشد محجور كرد ،مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد»(كاتوزیان،

1388ب ،ج ،1ص .)38اما مطابق تبصرة دو این ماده ،اموال صغیری را كه به سن بلوغ رسیده
است ،در صورتی میتوان به او داد كه رشد او ثابت شود .به این ترتیب بین ماده و تبصرة
دوم آن ،تعارض به وجود آمد(كاظمی ،و بروزیی ،1394 ،ص .)121جهت رفع این تعارض رأی
وحدت رویة شمارة  30مورخ  64/10/3تصریح دارد :در حقوق ایران بهعنوان یک قاعده،
رسیدن صغار به سن بلوغ ،دلیل رشد قرار داده شده و خالف آن محتاج اثبات دانسته شده
است ،كه ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است ،مگر در مورد امور مالی
كه به حکم تبصره  2ماده مرقوم ،مستلزم اثبات رشد است؛ بهعبارتدیگر ،هیئت عمومی،
رسیدن به سن بلوغ را اماره قانونی بر رشیدشدن اشخاص در كلیة امور غیرمالی اعالم
كرده است ،ولی با رفع این تعارض به وسیلة این نوع تفسیر به علت غیرقابل اعتمادبودن
نظر ،آگاهی و عمل ولیّ در احراز رشد كودک ،همچنین عسر و حرج ،رجوع به دادگاه جهت
احراز رشد به علت انباشت و تراكم كار آنان ،در عمل دادگاهها ،دفاتر اسناد رسمی ،بانکها
و سایر مؤسسات دولتی و خصوصی ،همچنان سن  18سال را امارة رشد افراد میدانند و
از این اشخاص گواهی یا حکم رفع حجر مطالبه نمیكنند(غیاثیثانی ،و بجنوردی،1387 ،
ص.)109،112
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اما باید گفت :تأسیس اماره و تعیین سن رشد برخالف شرع نیست ،چراكه اوالً تأسیس
امارة رشد موجب تغییر سن رشد واقعی شخص نمیشود و فقط جنبه اثباتی خواهد
داشت و تنها اثرش آن است كه مدعی تحقق رشد قبل از آن سن معین ،باید آن را اثبات
كند و بعد از آن نیز مدعی عدم رشد باید دلیل اقامه كند؛ ثانیاً از دیدگاه فقهی ،رشد یک
مفهوم عرفی است و بهاصطالح حقیقت شرعیه نیست كه حدود و ثغور آن در شرع معین
شده باشد ،بلکه این عرف است كه چارچوب آن را معین میكند .پس برایناساس مالک و
معیار آن میتواند از یک زمان به زمانی دیگر و از یک جامعه به جامعة دیگر تغییر كند.
حال اگر در جامعهای قانونگذار بر مبنای عرف موجود و از طریق استقراء یا شیوة دیگر
سن معینی را برای رشد تعیین كند ،این امر خالف شرع نیست؛ ثالثاً عُقال شخصی را كه
مدتی از بلوغ او گذشته باشد ،رشید محسوب میكنند ،ازآنرو این اماره باید نسبی باشد
تا امکان اثبات خالف آن وجود داشته باشد ،یعنی بتوان قبل از سن معین(سن رشد)،
رشد او و بعد از آن ،عدمرشد او را ثابت كرد(كاظمی ،و برزویی ،1394 ،ص.)134،135

مسئلة دیگری كه باید بدان توجه كرد این است كه رشد در امور مالی مستلزم رشد در
همة امور ،بهویژه امر نکاح نیست؛ چراكه فقها نیز دربارة ارتباط بلوغ و رشد بر این باورند
كه سن بلوغ برای اتمام دورة حجر كافی نیست و حصول رشد هم الزم است ،انصاری در
كتاب الموسوعه الفقهیه المیسره بر این باور است كه :سن رشد در مسائل مختلفی مثل
خریدوفروش و نکاح فرق میكند؛ ازاینرو افرادی ممکن است به رشد مدنی رسیده باشند،
ولی به رشد الزم برای ازدواج نرسیده باشند(األنصاری1415 ،هـ ،ج ،1ص .) 395نجفی نیز در
كتاب جواهر الکالم ،احتمال عدم تالزم بین رشد مالی و رشد نکاحی را مطرح كرده است؛
چون ممکن است شخص ضمن رشد در امور مالی ،معنا و عواقب عقد نکاح را درک نکرده
باشد ،همچنین ممکن است در امر نکاح رشید باشد ،اما در امور مالی به رشد كافی نرسیده
باشد حتی صاحب جواهر در این زمینه ادعای اجماع میكند و بر این باور است كه سن
بلوغ برای رشید فرضكردن شخص كافی نیست(النجفیالجواهری ،1362 ،ج ،29ص،)181،180

فقهای اهلسنت نیز بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شدهاند و عالئم رشد را غیر از عالئم بلوغ
میدانند و در تفاوت بین بلوغ و رشد اجماع دارند(رهامی ،1381 ،ص)181،182؛ ولی بهرغم این
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موضوع ،نگارنده در فقه و حقوق از نحوة احراز رشد برای نکاح ،بیانی نیافته است و راه
احراز و پرورش رشد در امر نکاح را باید در علم روانشناسی پیگیری كرد؛ چون رشد
وضعیتی قابل پرورش است و میتوان به آن رسید .همچنین به مثابة ماده  1209سابق و
فقه مالکی و آرای برخی از فقهای احناف ،روانشناسان نیز  18سال را سن رشد افراد
میدانند .روانشناسانی مثل پیاژه و اریکسون ،اگرچه تقسیمبندیهای متفاوتی از دوران
صغر اشخاص دارند ،اما در اینکه غایت سن صغر و خردسالی 18 ،سالگی است ،اتفاقنظر
دارند(داوریار ،و علیزاده ،1389 ،ص.)75

در اسناد بینالمللی ،سن بلوغ و رشد از یکدیگر منفک نشده است ،بلکه آنچه بهصراحت
بیان شده ،تعیین حداقل سن برای ازدواج است كه آن هم همانطور كه سابقاً ذكر شد 18
سالگی برای دختر و پسر است ،پس سن رشد یا بلوغ ،یک واژة نسبی است كه میتواند
از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر ،متفاوت باشد؛ برای مثال ایاالت متحدة آمریکا در سال
1971م ،سن ازدواج را از  21سال به  18سال تقلیل داد(بروین ،1386 ،ص.)49

به نظر میرسد علّت اتخاذ سن  18سالگی بهعنوان سن رشد ،این است كه از دید
روانشناسان از الزامات یک ازدواج موفق ،تحول زوجین در زمینة رشد فردی « »PGIاست
كه در این سن رخ میدهد و آن هم نوعی درگیری فعال و هدفمندانه در فرایند رشد فردی
است و نتایج ،حاكی از این است كه  PGIروابط مثبت و معناداری با مؤلفههای سالمت
روانی شامل سازگاری ،رشد شخصیتی ،معنویت ،مهارتهای بین فردی ،حمایتهای
هیجانی ،كنجکاوی و شادمانی دارد(جمشیدیاننائینی ،یونسی ،و قادری ،1394 ،ص.)122

ازهمینرو انتخاب درست و مناسب همسر به شناخت نیاز دارد و مسیری كه این
شناخت را میسر سازد به آگاهی نیازمند است و آگاهی هم در پرتو آموزشهای مناسب
به افراد جامعه به دست میآید؛ بههمینجهت روانشناسان بر اهمیت آموزش مهارتهای
پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی در بین جوانان تأكید میكنند ،كه این آموزشها به
تقویت هوش هیجانی منجر میشود و هوش هیجانی ،مجموعهای از تواناییهای شناختی
و هیجانی به هم پیوسته است كه سبب تعدیل مالکهای كمالگرایانه و بدبینانة جوانان در
انتخاب همسر میشود ،و آنها را در انتخابی واقعبینانه مبنی بر یافتن مناسبترین و نه
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بهترین شریک برای زندگی ،در فرایند انتخاب همسر یاری میدهد؛ از باورمندان این نظریه
میتوان سالووی ومایر ،1بدل 2و دتیولر 3را نام برد(كیمیایی ،صالحیفدردی ،و غفورینسب،1394 ،
ص.)42،43

تحقیقات نشان داده است از راههای تقویت هوش هیجانی شركت در برنامههای
آموزشی پیش از ازدواج است كه در نتیجة آن افرادی كه این مهارت را پیدا كردند از
رشد ارتباطی بهتری برخوردارند ،و همچنین آمار طالق در آنها كمتر است .چون بسیاری
از طالقها بدیندلیل رخ میدهد كه زوجین برای ازدواج آماده نبودهاند؛ یعنی درواقع به
رشد الزم برای ازدواج نرسیدهاند .از نظر این نوع متخصصان ،ارائة آموزش پیش از
ازدواج یکی از راههای آسان و كمهزینه ،دستیابی به حمایت از زندگی مشترک است
(جمشیدیاننائینی ،یونسی ،و قادری ،1394 ،ص .)125،128به همین علت است كه ماده  16قانون
حمایت خانواده( )1391نیز اعالم میدارد :بهمنظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از
افزایش اختالالت خانوادگی و طالق و سعی در ایجاد صلح و سازش ،قوه قضاییه موظف
است ظرف سه سال از تاریخ الزماإلجراشدن این قانون مراكز مشاوره خانواده را در
كنار دادگاههای خانواده ایجاد كند.
بنابراین برای اینکه دختران در نکاح به استقالل برسند و انتخابی درست داشته باشند،
باید با بهرهگیری از علم روانشناسی به رشد نکاحی و اهلیت در نکاح برسند كه شامل
بلوغ جسمی و عقل و رشد (معرفت به انتخاب زوجی همكفو) است.

رعایت شرط کفائت یا عدم آن در استقالل دختران در عقد نکاح
 .1شرط کفائت یا عدم آن در عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
براساس نظر شافعیان و احناف ،به دلیل حق فسخ اولیا رعایت شرط كفائت ،شرط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1هر دو روانشناساجتماعیبودند كه اولین بار اصطالح هوش هیجانی را بکار بردند
 .2روانشناس اجتماعی واز باورمندان نظریة قابل رشد بودن هوش هیجانی
 .3روانشناس اجتماعی واز باورمندان نظریة هوش هیجانی
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صحت عقد است .در مذاهب مالکی و حنبلی ،نیز دربرخی نظرات شرط صحت است (الزیدان،

1413هـ ،ج ،6ص .)97،108مالکیها همكفو بودن زوجین را فقط در استقامت و درستی اخالق و
دین و صالح قبول دارند ،اما سایر شروط كفائت ،مثل نسب و آزادگی و اسالم و حرفه و
هنر در مذهب شافعی و یکی از روایتهای امام احمد حنبل و امام ابوحنیفه و شاگردان وی
پذیرفته شده است .همچنین بر سر كفائت در دارایی و ثروت و سالمتی از عیوب موجب
فسخ بین فقهاء اختالف نظر وجود دارد .در مورد اینکه چه كسی در صورت غیر كفو بودن
زوج حق فسخ دارد باید گفت :به نظر جمهور فقها(شافعی ،مالکی ،حنبلی) كفائت حق زن و
اولیای او است ،پس ولیّ زن حق ندارد كه او را به غیر كفو نکاح كند مگر با رضای او و
دیگر اولیا ،چون ازدواج او با غیركفو برای همه آنها سرافکندگی و عار به بار میآورد و
بدون رضایت آنان جایز نیست(سید سابق ،1387 ،ص .)36،43در نزد مالکیه اگر ولیّ ،زوجی
همكفو برای دختر انتخاب كند و دختر نیز شخصی همكفو برای خود در نظر بگیرد،
انتخاب وی بر انتخاب ولیّ ارجحیت دارد (رزق مطر1427 ،هـ ،ص )56و زمانی كه ولیّ

عضل1

شود ،والیت به قاضی منتقل میشود؛ و عضل هم هنگامی است كه زن ،زوج خود را با این
شرایط كفو كه ذكر شد ،بیابد و ولیّ مانع ازدواج شود كه به اتفاق مذاهب ذكرشده ،ولیّ
عضل میشود؛ در این حالت ،قاضی عقد را منعقد میكند .این نظر شافعی و مالک در زنان
به صورت مطلق ،و نظر ابوحنیفه در تزویج صغار و مجانین اعم از دختر و پسر است ،ولی
در مذهب حنبلی در صورت عضل ولیّ ،والیت به شخص بعدی منتقل میشود نه به قاضی
(سالم2014 ،م ،ص. )54 ،35

در فقه امامیه معیار ثابتی برای تشخیص همكفو بودن زن و مرد وجود ندارد ،ولی زوج
باید كفو شرعی و عرفی زوجه باشد؛ یعنی همسانی زوجین در اسالم و اخالق ،هم كفو
شرعی است و هم كفو عرفی؛ نیز در نظر عقالء چنین است كه برای دختر و خانوادة او
چنین ازدواجی سبب خواری و سرافگندگی در اجتماع نشود .به نظر آیتاهلل حکیم ،حجیت و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1از نظر فقهایی كه نظر ولیّ را برای نکاح دختران الزم میدانند هرگاه ولیّ از این اختیار خود سوءاستفاده
كند بركنارمیشود و این بركناری در اصطالح فقهی عضل نام دارد.

  108دوفصلنامه علمي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و پنجم  /بهار و تابستان  /1399شماره 72

اعتبار كفویت عرفی بهواسطة مطلقبودن كلمة كفو ،از نظر فقها استنباط میشود(حکیم،

1416هـ ،ج ،14ص .)449در فقه امامیه نیز بهمثابة فقهای اهلسنت ،ممانعت ولیّ از ازدواج دختر
با همكفو خود ،اصطالحاً عضل نامیده شده است ،با این تفاوت كه با عضل ولیّ ،استقالل
در نکاح به دختر برمیگردد و او مستقالً میتواند عمل كند(مهرپور ،1372 ،ص .)122 ،120قانون
مدنی عنوان كلی كفائت را شرط صحت نمی داند ولی بهصورت مجمل در برخی مواد مثل
ماده ( 1059جایزنبودن نکاح مسلمان با غیر مسلمان) به همسانی در دین ،و ماده 1107
(پرداخت حق نفقه به زوجه) به كفائت مالی ،و ماده ( 1117حق زوج در منع زوجه از
اشتغال به شغل منافی حیثیتخانوادگی) به كفائت در حرف و صنعت ،كفائت ظاهری و
جنسی یا بهعبارتی خالیبودن از عیوب موجب فسخ در ماده  1121تا  1124اشاره شده
است و موارد تخلف از شرط صفت را نیز میتوان بهعنوان شرط كفائت نام برد .همچنین
در ماده  1043قانون مدنی به جای اینکه گفته شود اگر پدر یا جد پدری از نکاح دختر با
همكفو منع كند ،اجازة وی ساقط میشود ،گفته شده كه :اگر پدر یا جد پدری بدون علّت
موجه از دادن اجازه مضایقه كنند ،اجازه آنان ساقط میشود ،اما این ماده ریشهای كامالً
فقهی دارد ،پس روشن است كه «علت غیرموجه ،یعنی همان ممانعت از نکاح با كفو شرعی
و عرفی»؛ پس اگر دختر رشیده توانایی تشخیص زوج همكفو را داشته باشد رضایت یا
عدم رضایت ولیّ او در این عقد بهطورمطلق در نفس وقوع عقد نکاح ـ بدون درنظرگرفتن
ثبت آن ـ فاقد هرگونه اثر قانونی است و الفاظ مندرج در ماده  1043قانون مدنی ،موجب
ایجاد تغییری در حکم موضوع نمیشود(كیفرخی ،1382 ،ص)70؛ اما اگر دختر رشیده عقد را با
فردی كه كفو شرعی و عرفی او نیست منعقد كرد ،با توجه به آنچه ذكر شد باید گفت:
اجازة ولیّ در این نوع نکاح دارای اثر حقوقی است و ولیّ میتواند تقاضای بطالن چنین
نکاحی را به دادگاه تقدیم كند(مهرپور ،1372 ،ص.)126

در نظر روانشناسان نیز شباهت یک امر حیاتی در ازدواج است ،درنتیجه رمز
خوشبختی زوجین انتخاب همسری همسان از لحاظ دینی و سنی و طبقاتی و تحصیلی
است؛ بهگونهای كه محققان براساس یافتههای خود ،همسانی زوجین در موارد فوق را
 99/9درصد بر مطلوبیت رابطة زناشویی تأثیرگذار دانستهاند(قادری ،مردانی ،1392 ،ص91ـ.)97
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 .2شرط کفائت یا عدم آن در عقد نکاح در اسناد بینالمللی
در اسناد بینالمللی اشارهای به تأثیر رعایت یا عدم رعایت شرط كفائت در عقد نکاح
نشده است ،اما مطابق بند  1ماده  16كنوانسیون رفع كلیة تبعیضها علیه زنان با عنوان حق
یکسان در انعقاد عقد نکاح و حق یکسان در انتخاب آزادانة همسر كه پیش از این نیز ذكر
شد و ماده  16اعالمیه حقوق بشر كه بیان میدارد« :هر زن و مردی كه به سن بلوغ
رسیدهاند ،حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی و ملیتی و مذهبی
دارند» (بروین ،1386 ،ص ،)86پیداست كه اشخاصی كه به سن ازدواج رسیدهاند ،فارغ از
رعایت شرط كفائت دینی و اقتصادی و غیره میتوانند با هم ازدواج كنند و ازدواج آنان،
قانونی وصحیح است؛ اما باید گفت :علت این تعارض آرا در اسناد بینالمللی و نظر فقها و
حقوقدانان اسالمی به علت اختالف مبانی این آرا است؛ چرا كه اسالم بر مبنای تعالیم الهی
برای ازدواج اهداف عالیهای چون آرامش و رسیدن به قرب االهی در نظر گرفته است،
درحالیكه این اسناد براساس تفکر لیبرالیستی ،اهدافی غیر از رفع نیاز جنسی بشر در نظر
ندارند و شاهد بر این ادعا هم نبود تعریف ازدواج در قالب دو جنس مخالف یعنی زن و
مرد ،بهرسمیتشناختن حق ازدواج معلوالن ذهنی و مؤثرنبودن رعایت شرط كفائت در این
اسناد است كه درصورت فقدان رشد نکاحی و همكفو نبودن زوجین یقیناً امر همسرگزینی
با مشکل مواجه خواهد شد.

یافتههای پژوهش
دراین مقاله پس از طرح آرای مختلفی در مورد استقالل دختران در عقد نکاح یا فقدان آن
باید گفت :سن  18سالگی بهعنوانی سن مناسب برای رشد نکاحی در اسناد بینالمللی،
موافق با نظر فقهاء مالکی و برخی فقیهان حنفی و ماده واحده راجع به رشد متعاملین در
سال  1313شمسی ،است .همچنین در اسناد بینالمللی ،آرای فقهای مذاهب اسالمی و
قانون مدنی زن و مرد به صورت یکسان حق نکاح دارند و در استقالل دختران صاحب
اهلیت در نکاح در این اسناد و در نظر ابوحنیفه و نظر مشهور فقهای امامیه ،اشتراک نظر
وجود دارد .البته الزم به ذكر است كه در نظر مشهور فقهای امامیه فقط رعایت شرط
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كفائت شرعی ،برای صحت عقد كافی است ،ولی در فقه حنفی باید عالوه بر كفائت
شرعی ،كفائت عرفی نیز رعایت شود تا حق فسخ ولیّ در این زمینه ساقط شود؛ اما در
رویة قضایی كشور ما عقد نکاح منعقدشده توسط دختران به صورت مطلق ،باید به تنفیذ
ولیّ نکاح برسد و فقط در صورت فقدان ول یّ یا محجوریت وی یا امتناع ناموجه وی از
تنفیذ است كه دختر می تواند به صورت مستقل عمل كند و عقد نیز صحیح است .همچنین
در نظر جمهور فقهای اهلسنت (شافعی و مالک و احمدحنبل) عقد دختران رشیده
بدوننظر ولیّ باطل اعالم شده است ،چون به علت سریعالتأثیری و نبود تجربه در امر
نکاح قاصر و مولی علیها هستند.
الزم است ضمن توجه به مبانی صدور فتاوی گذشته ،بیان شود كه جعل نهاد والیت
در نکاح ،فقط جهت حمایت از دختران در انتخاب همسری صالح و بهاصطالح همكفو است
تا هم اهداف نکاح تأمین شود و هم حق برهمزدن عقد توسط ولیّ نکاح زایل شود؛ زیرا
تأثیر كفائت و همسانهمسری مطابق علم روانشناسی بر زندگی مشترک 99 ،درصد
است و برخالف ماده  1043قانون مدنی و نظر جمهور فقهای اهلسنت ،عقد نکاح با
رعایت شرط كفائت صحیح ،و بینیاز از نظر ولیّ است .مؤید این مطلب هم آرای فقهای
طرفدار استقالل دختران ص احب اهلیت ،و اماره عضل ولیّ در فقه مذاهب اسالمی و
قانون مدنی است كه براساس آن اگر ولیّ نکاح ،عقد واقعشده توسط دختر با همكفو را
تنفیذ نکند ،عضل میشود ،درنتیجه عقد صحیح است و دختر نیازی به رجوع به مرجعی
خاص جهت انعقاد یا تنفیذ آن ندارد ،اما نزد فقهای شافعی و مالکی با عضل ولیّ به دلیل
ممانعت از تزویج دختر با هم كفو ،دختر جهت تزویج باید به حاكم و از نظر احمد حنبل ،به
ولیّ بعدی مراجعه كند؛ بنابراین در اهلیت و بهویژه ركن عقل دختران ،خللی وارد نیست و
غلبة احساس بههنگام تصمیمگیری نیز ،امروزه با پرورش رشد نکاحی از طریق تقویت
هوش هیجانی و آموزشهای پیش از ازدواج بهآسانی رفع میشود .بهاینترتیب استقالل
دخترانی را كه به رشد نکاحی رسیدهاند ،میتوان به وسیلة نبود آیهای صریح از قرآن
كریم درمورد سلب استقالل از آنان در نکاح ،و رجوع به منابع غنی فقهی در اهلسنت و
امامیه و اتخاذ نظر فقهای طرفدار استقالل دختران در این زمینه ،اثبات كرد تا به این
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شیوه ،و نه به شیوة اسناد بینالمللی ،ماده  1043قانون مدنی نیز اصالح شود؛ چون
اسناد حقوق بشری هم به دلیل عدم نوآوری در جعل حقوق زنان و عدمپذیرش دلیل
عقلی آنان ،كه برگرفته از تفکرات لیبرالیستی و متکی برعقل است ،و حتی از لحاظ
بهرسمیتشناختن ازدواج معلوالن ذهنی و عدمتوجه به رعایت شرط كفائت زوجین مورد
انتقاد به نظر میرسد ،در جامعه اسالمی ما پذیرفته و اجرا نمیشود.
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