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واکاوی فقهی اذن و نقش برادر در نکاح خواهر در مذاهب اسالمی


امیر احمدی

(تاریخ دریافت9316/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)9316/21/00 :

چکیده
ازدواج امر مهمی در اسالم است و کامل کننده دین برای انسان ،از اینرو برای این مهم دختر باید تحت والیت و اذن افرادی که شرع و
قانون مشخص میکند ازدواج نماید .والیت در نکاح از مباحث تابعه ازدواج و در فقه م ذاهب اس المی و حق وک کش ورهای اس المی در
خصوص آن بحث شده است .در فقه و قانون ایران اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره الزم است ول ی در فق ه و حق وک برخ ی از
مذاهب و کشورهای اسالمی اذن برادر نیز مکفی است .هدف از این پژهش بررسی معانی والیت و اقسام والیت و نیز نظرهای قائلین به
اذن برادر و والیت او در نکاح خواهرش میباشد .برخی مذاهب قائل به عدم والیت برادر مطلقاً شدهاند و برخی م ذاهب قائ ل ب ه اجب ار
والیت برادر در نکاح خواهر شدهاند و عدهای دیگر از مذاهب و فقها معتقد به استحباب و اختیار والیت در نکاح خ واهر هس تند .ح ا ب ا
مطالعهی این تحقیق فتاوی فقهای مذاهب پنجگانه در این موضوع برای محققین قابل تأمل میباشد .نتیجه آن که در صورت فقد پدر و
جد پدری در فقه برخی مذاهب اذن برادر به عنوان ولی در ازدواج پذیرفته شده است و به نظر میرسد بتوان برادر را برای حمایت معن وی
در ازدواج خواهر به عنوان ولی اختیاری محسوب کرد.

کلیدواژگان
اذن برادر ،فقه ،مذاهب اسالمی ،والیت در نکاح.

 دکتری رشته فقه و حقوق اسالمی ،عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و علوم اسالمی ،گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور
تهران ،ایران ،رایانامهAmir.Ahmadi@pnu.ac.ir :

............................................... 64فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،23زمستان 9214

مقدمه
ازدواج امر مهمی در اسالم می باشد و کامل کننده دین وشآنیات انسانی میشود که برای این مهم
دختر تحت والیت افرادی که شرع وقانون مشخص می کند ازدواج کند .والیت و اذن در نکما از
مقدمات ازدواج ،وبه خاطر تسلط شرعی و قانونی برخمی معتقدانمد کمه بمه ههمت نقمص در زن،
والیت به خاطر مصلحت دختر باکره به شخص کاملتری داده میشود .حال با این توضیحات باید
دید در مذاهب اسالمی والیت و اذنی در نکا خواهر برای برادر وهود دارد؟ از آنجای که در همر
مذهب اسالمی به بحث و اهمیت والیت و اذن در نکا دختر باکره پرداخته شده است و گاهی در
برخی از مذاهب از همله امامیه اذن پدر در نکا الزم میباشد و گاهاً ممکن است پمدر در هنگمام
نکا دختر باکره اش زنده نباشد ،آیا اذن مادر و یا برادر در نکا الزم است یا خیر؟ همد

از ایمن

تحقیق بررسی نقش ،اذن و والیت برادر در نکا خواهرش میباشد که در ادامه با رهوع به منماب
معتبر فقهی فقهای مذاهب اسالمی در مذاهب پنجگانه صحت اذن و والیت برادر در نکا خمواهر
را مورد مداقه دقیق قرار خواهی داد .با توهه به این مقدمه وارد بحث اصلی ممیشموی و از لتمت
شناسی شروع خواهی کرد.
والیت در لغت و اصطالح
والیت درلغت

معنای لتوی والیت را باید در کتب لتوی و فقهی هستجو کرد ،والیت درلتت بمه معنمای حبمه و
سلطه و قدرت است ،مثالً گفتمه ممیشمود «الموالی» ،یعنمی صماحب سملطه (زحیلمی ،9041 ،ج،7
ص .)981امّا مصدرآن «ولیت» است و گفته شده که این دو لتت (ولی و ولیت) به معنی دوستی و
سرپرست میباشد .در کتاب نهایه «ولی» با فتحه به معنی محبت بکار رفته اسمت ،ممثالً ممیگوینمد
فالنی «ولی» فالن دختر است ،و این هنگامی است کمه دختمر اراده نکما داشمته باشمد (طریحمی،
 ،9048ج ،0ص  )550و در کتاب بلتة الفقیه والیت با فتحه را مصدر به معنی ربوبیه نصرة دانسمته
و والیت را با کسره اس  ،و به معنای اماره به کار برده است (آل بحر العلوم ،9041 ،ج ،1ص.)094
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والیت در اصطالح

والیت دراصطال به معنای سرپرست ،قدرت و تصر

یک عده بر یک نفر یا عدهای دیگمر آممده

است (زحیلی ،9041 ،ج ،7ص .)981همچنین والیت سلطنت بر غیر به صمورت عقلمی و شمرعی
است برای خود ،اگر چه به صورت مالی و یا به صورت کلی باشمد (آل بحمر العلموم ،9041 ،ج،1
ص.)094
والیت در قرآن و روایات

ِ
كَ لل َوََليَكُُ لَِّـ ك ِ لََك ِ  ﴾ ...و همچنمین در سموره
قول خداوند در سوره کهف آیه  00که میفرمایدُ ﴿ :هنَال َ
الذاریات آیه  ﴿ 11فَكتَك َكوـى بُِركنِك ِ ﴾...که «ولی» به معنای أعرض به هانب میباشد و همچنین به معنمای
قدرت و ملک به کار رفته است و نیز در سورهای مائده آیه  55و بقره آیه  18کلممهی ولمی بکمار
رفته است.
در روایتی ابی موسی که از رسول خدا (ص) نقل میکند که میفرماید« :نکاحی نیست مگر بمه
اذن «ولی» که این روایت از احمد ،ابو داود ،ترمزی و ابن حبان نیز نقل شده است که نشان میدهد
باید در نکا اذن «ولی» باشد (سابق ،9119،ج ،0ص .)901
اقسام والیت از دیدگاه مذاهب اسالمي
اقسام والیت از نظر امامیه

فقهای امامیه والیت را حق شرعی میدانند و والیت را به والیت عامه و خاصمه تقسمی ممیکننمد.
الف :والیت خاصه به  .9والیت بر نفس  .0والیت بر ممال و والیمت بمر نفمس اسمت ،ودر اینجما
مقصود ما از والیت بر نفس والیت در ازدواج است (سابق ،9119،ج ،0ص  .)901ب :والیت عامه
برای امام میباشد و والیت در ازدواج والیت اهبماری اسمت و والیمت اختیماری مقابمل آن قمرار
دارد(سابق،9119،ج ،0ص .)919
اقسام والیت نزد شافعیه

نزد این فقها والیت به دو نوع اهباری و اختیاری تقسی میشود:
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 .9والیت اهباری :برای پدرودرصورت نبودن پدربرای هد پدری ثابت است.
 .0والیت اختیاری :برای کل اولیماء در ازدواج دختمر بیموه ثابمت اسمت (زحیلمی ،9041،ج،7
ص )919بنابراین میتوان گفت که والیت اختیاری برای برادر در نکا خمواهر نیمز ثابمت
است.
اقسام والیت نزد حنفیه

والیت نزد فقهای حنفی سه نوع است:
 .9والیت بر نفس
 .0والیت بر مال
 .1والیت بر مال و نفس [در اینجا والیت بر نفس مد نظر است].
انواع والیت بر نفس الف) والیت اهباری ب) والیت اختیماری ج) والیمت خمت و ایجماب را
میتوان نام برد (زحیلی ،9041 ،ج ،7ص.)988
اقسام والیت نزد مالکیه

در نزد این فقها والیت به  .9والیت خاصه  .0والیت عامه تقسی میشود.
 .9والیت خاصه :باید گفت که این نوع از والیت برای اشخاص معین ثابت است ،مانند والیت
پدر ،والیت وصی ،والیت سلطان و نظایر اینها (این قس والیمت ممورد مطالعمه در بحمث
والیت برادر در نکا است).
 .0والیت عامه :این نوع از والیت تنها به سبب اسالم ثابت است و این نوع از والیت برای کل
مسلمانان وهود دارد(زحیلی ،9041،ج ،7ص.)981
اقسام والیت نزد حنابله

 .9والیت اهباری  .0والیت اختیاری
 .9والیت اهباری :که این نوع از والیت برای پدر و وصی و سپس حاک ثابت میباشد.
 .0والیت اختیاری :این نوع از والیت برای سایر اولیاء برای ازدواج دختر که بمه سمن تکلیمف
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رسیده (کبیره بالته) ثابت است ،چه بیوه و چه بکر باشد نیاز بمه اذن دارد (زحیلمی،9041 ،
ج ،7ص.)910
بحث اصلی :حال با توهه به این توضیحات و بیان اقسام والیت وارد این بحث میشموی کمه
آیا در مذاهب اسالمی برادر اذن و والیت در نکا خواهر دارد؟ و اگر دارد به صورت اهبار اسمت
یا اختیاری واهب است یا مستحب؟ آیا کسانی قائل به عدم اذن و والیت برادر شدهاند؟ در ذیل به
این سواالت باسخ خواهی داد.
شروط ولی :قبل از داخل شدن به بحث اصلی شروط «ولی» را که مورد اتفماق تممام ممذاهب
است بیان میداری که عبارتند از .9 :کمال اهلیت :و شامل بلوغ ،عقمل و حریمت اسمت .0 .اتفماق
دین «ولی» و مولی علیه :پس والیتی بمرای غیرمسملمان بمر مسملمان نیسمت  .1ذکوریمت [حنفیمه
ذکوریت را شرط نمی داند]  .0عدالت  .5رشید بودن (زحیلی ،9041 ،ج ،7ص915؛ سمابق،9119،
ج ،0ص  .)905بعد از بیان شروط «ولی» ،در مذاهب دربارهی اذن و والیت برادر نکا خمواهر بما
کره و ثیب(بیوه) بحث خواهی کرد.
قائلین به عدم والیت برادر مطلقاً
دسته ای از فقها از همله امامیه ،شافعیه ،مالکیه و حنابله مطلقاً قائل به عدم والیت برادر در نکما
خواهر میباشند که در ادامه عقاید و دالیل هر مذهب را بیان میکنی .
امامیه

در کتب فقهی امامیه فقهای هستند که والیتی برای برادر در نکا خواهر قائل نیسمتند کمه نظمرات
آنها در ذیل خواهد آمد:
شیخ طوسی در کتاب خال

میفرماید ،هنگامی که دختر بمال و رشمید شمود خمودش اذن در

عقد بر خودش را دارد و والیت پدر و همد پمدری در اذن در ازدواج از بمین ممیرود مگمر اینکمه
دختر باکره باشد به خاطر ظاهر روایات امامیه که ازدواج دختر بدون اذن پدر و همد پمدری همایز
نیست (طوسی ،9090،ج ،0ص )054بنابراین میتوان گفت طبق نظمر شمیخ طوسمی والیمت فقمط
اختصاص به پدر و هد پدری دارد و برادر اذن در نکا ندارد.
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امام خمینی نیز میفرمایند ،پدر و هدپدری از طر

پدر یعنی پدر پدر و همچنمین هرچمه بماال

برود بر طفل صتیر و دختر صتیره و مجنون والیت دارد .مجنونی که هنونش متصل به بلوغ باشمد
و همچنین آن که هنونش هدا از بلوغش باشد که علی الظاهر بر او نیز والیمت دارد و امّما ممادر و
هد مادری هر چند که از طر

مادر ،پدر بوده باشد یعنی پدر مادر پدرش باشد ،والیت بر کمود

ندارد ،و همچنین برادر و عمو و دایی و اوالد آنها والیتمی بمر کمود نمدارد (خمینمی ،9114،ج،0
ص .)050طبق نظر امام می تموان نتیجمه گرفمت کمه بمرادر اذن و والیتمی نمدارد (هبعمی عماملی،
،9181ص074؛ روحانی ،9094 ،ج09؛ الحلی،9094،ج ،9ص970؛ مکی عاملی ،9099 ،ص.)919
ابن زهره حلبی عال گران قدر میفرماید ،که والیتی برای غیر از پدر و همد پمدری بمر دختمر
باکره نیست و پدر و هد پدری والیتی بر دختر بالته رشیده ندارد ،مگر اینکه بمه غیمر کمف خمود
ازدواج کند ،پس پدر یا هد پدریش میتواند عقد را فسخ کنند (حلبی ،9097،ج ،9ص .)101
با توهه به سخنان فوق والیتی برای برادر در نزد فقهای امامیه نیست و والیت و اذن در نکما
مختص و مطلقاً برای پدر و هد پدری میباشد.
دالیل امامیه به عدم والیت و اذن برادر در نکاح خواهر

الف) قرآن :در قرآن کری برخی از علما (نیسمابوری ،بمی تما ،ج ،9ص )171بمه آیماتی در اثبمات
والیت پدر و هد پدری بر نکا دختر استدالل کردهاند:
صكاَِِ َِك ِعب ِ
ِ
ِ
كاِ ُك َوإِ ََكاِِ ُك
خداوند متعال در سوره نور ،آیه  10میفرمایند ﴿ َوأَنك ُحكول لأ ََا ََك َكن ُك َولل ـ َ
َ
إِن يَ ُكونُول فُك َقَرلءَ يكُغنِ ِه ُ للَّـك ُ َِ فَضَِّ ِ َوللَّـ ك ُ َو ِلِك ع َعَِّك ع﴾«.البته ممردان بمیزن و زنمان بمیشموهر و کنیمزان و
بندگان خود را به نکا یکدیگر درآورید و اگر مرد و زنی فقیرند خدا به لطف خود آنان را بی نیاز
و مستتنی خواهد فرمود که خدا با احوال بندگان آگاه و رحمتش وسی است».
ال قَك ـولَكو َن عََّك للنِا ِ
ض ُكه َعََّك بَكمك
كاء ِاَكا فَ ـ
ض َكل للَّـ ك ُ بَكم َ
همچنین در سوره نساءآیه  10فرمودهاند ﴿ :لل ِر َج ُ ُ َ
َ
َوِاَا أَن َف ُقول َِك أََ َكولهِِ « .﴾ ...مردان ایستادگانند بر زنان بد آنچه برتری داد خدا بعضی ایشان را بر بعضی
و بد آنچه داده اند» (نیسابوری ،بی تا ،ج ،9ص.)171
ب) روایات :در این خصوص ظاهر روایت اصحاب امامیه بر این است کمه ازدواج بمدون اذن
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پدر و هد پدری هایز نیست (طوسی ،9090،ج ،0ص )054از همله این روایات میتوان به روایت
امام معصوم(ع) اشاره کرد که میفرمایند :دختر باکره پدرش «ولی» اوست و ازدواهی نیسمت مگمر
به اذن پدر دختر(کلینی ،9171 ،ج ،9ص  .)119همچنین روایت دیگراز زرارة بن اعمین گفمت کمه
شنیدم از ابا هعفر(ع) که فرمودند :نکا ناقص است و وهود ندارد مگر به اذن پدر(کلینمی،9171 ،
ج ،9ص .)110
از ابی بصیر به نقل از امام صادق (ع) آمده است که فرمودند :کسی که اختیار نکا به دست او
میباشد پدر ،برادر و وصی است ،البته ذکر شدن برادر در روایت مذبور با عدم والیمت او منافمات
ندارد زیرا میتوان این نوع والیت را حمل بر موردی کرد که بمرادر وصمی و یما وکیمل ممیباشمد
(هبعی عاملی ،9181 ،ص .)079بنابراین طبق روایات وارده دختمری کمه بمه حمد بلموغ رسمیده و
رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص میدهد اگر بخواهد ازدواج کند چنانچه باکره باشمد،
بنا بر احتیاط واهب باید از پدر و هد پدری خود اهازه بگیرد و اهازه ممادر و بمرادر الزم نیسمت
(روحانی ،9110 ،ص .)091
ج) اجماع :در تعیین اولیاء ،والیت نزد امامیه در عقد نکا به غیر از پدر و هد پدری هر چمه
باالتر برود ،وهود ندارد بلکه اهمماع اسمت (نجفمی ،9118 ،ج ،01ص974؛ نراقمی ،9011 ،ج،91
ص .)974همچنین اخبار بسیاری داللت دارند به اینکه والیتی برای غیر پدر و هد پدر نمیباشد و
از شیخ در تبیان و طبرسی در مجم البیان ظاهر میشود که اهماع بر انحصار در پدر و هد پمدری
است (قمی ،9091،ج ،0ص .)500بنابراین طبق اهماع فقها ،مطلقاً بمرادر در ایمن گمروه والیتمی و
اذنی در نکا خواهر نخواهد داشت.
شافعیه

ترتیب اولیاء درنزد شافعیه اینگونه است .9 ،ولی اهباری  .0اختیاری تقسی میشود و ولی اهباری
خود شامل پدر ،هد پدری و حاک ممی شمود (زحیلمی ،9041 ،ج ،7ص045؛ طوسمی ،9090،ج،0
ص .)015در های دیگر آمده است که برای غیر از پدر و هد پدری والیتی ثابمت نیسمت و بمرای
امام و قاضی ثابت است (سمرقندی ،9000 ،ج ،0ص .)954بنابراین برای برادر اذنی و والیتی ذکمر
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نشده است] و این حق اولیاء برای ازدواج ،پدر است؛ زیرا سایر اولیاء مانند پدر نیسمتند ایمن قمول
مانند قول رافعی میباشد ،پس هد و پدر هد همر چمه بماال رود ولمی در ازدواج هسمتند (شمربینی
خطیب ،9158 ،ج ،1ص .)959
امام شافعی میفرمایند برای احدی همراه پدر والیتی نیست و هنگامی که پدر بمیرد هد «ولی»
است و هنگامی که هد بمیرد پدر هد ،ولی میباشد ،زیرا تمام اینها پدر و آنها پمدران ممولی علیمه
هستند و پدر و ولی در ازدواج محسوب میشوند و والیتمی بمرای بمرادر در ازدواج نیسمت (اممام
شافعی ،9044،ج ،5ص 90؛ بن قدامة ،بی تا ،ج ،7ص .)101
دالیل شافعیه به عدم والیت برادر در نکاح خواهر

الف) روایات :وقتی که دختر باکره راضی باشد ،هایز است که پمدر و همد اذن بمه ازدواج دختمر
باکره را دهند خواه صتیره یا کبیره باشد و این به خاطر روایت ابمن عبمار رضمی ا عنمه کمه از
پیامبر (ص) نقل میکند که میفرمایند« :بیوه خود حق در ازدواج دارد و خود ولی خودش اسمت و
دختر باکره تحت امر پدرش میباشد» .پس طبق این روایت دلیلی برای اذن برادر در نکا خمواهر
نمیماند و والیتی ندارد (نووی ،9001،ج ،0ص.)915
ب) اجماع :شافعیه پدر را اولی در والیت میداند و به گفته همی فقهای شافعی ،دلیل آن هم
اهماع و روایت وارده است (طوسی ،9090،ج ،0ص )011بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شافعیه
قائل به والیت و اذنی برای برادر در نکا خواهر نیست.
مالکیه

والیت اهباری در نزد مالکیه برای سه کس ثابت است و آنها به ترتیب زیر است .9 :سید مالک هر
چند مونث باشد (منظور مالک ،برده یا بنده  .0پدر .1وصی پدر ،به شرط نبودن خود پدر (زحیلمی،
 ،9041ج ،7ص .)049از اینرو در ازدواج بیوه پدر ولی است و الغیر و رضمایت و اذن پمدر بایمد
باشد و نکاحی برای دختر (باکره) نیست مگر به اذن ولی کمه پمدر اسمت (قیروانمی ،بمی تما ،ج،7
ص )011پس در اینجا برادر مطلقاً اذن و والیت در نکا ندارد و دلیل آن ه در ذیل خواهد آمد.
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دلیل مالکیه به عدم والیت برادر در نکاح خواهر

دلیل مالکیه در بین ادله برای اثبات والیت اهباری پدر غیر از اولیاء دیگر ،ممیتموان بمه روایمت و
اهماع اشاره کرد.
الف) روایت :به دلیل ازدواج دختر بماکرهی عایشمه و همچنمین قمول رسمول خمدا (ص) کمه
میفرمایند« :دختر باکره تحت امر پدرش است» پس این حصر بمرای پمدر اسمت (زحیلمی،9041 ،
ج ،7ص )041پس والیتی برای برادر وهود ندارد.
ب) اجماع :در اینکه پدر در ازدواج دختر «ولی» است اهماع وهود دارد و مؤیمد ایمن مطلمب
ازدواج دختر باکرهی عایشه است (زحیلی ،9041 ،ج ،7ص.)041
حنابله

«ولی» نزد حنابله به ولی اهباری و اختیاری تقسی میشود« .ولی» اهباری نزد حنابله پدر اسمت و
در صورت نبودن پدر ،وصیِ پدر و در صورت نیاز حاک «ولی» خواهد بمود (زحیلمی ،9041 ،ج،7
ص )047پس برادر اذن و والیتی در نکا خواهر ندارد.
دلیل حنابله به عدم والیت و اذن برادر در نکاح خواهر

ِ
الف) قرآن :قول خداوند در سورهی بقره آیه  010که ممی فرماینمد ...﴿ :فَ َكا َكم ُ
ضكَُّ ُ
وه ـ أَن يَكنكح َ
لج ُهك ـ  ﴾...خود دلیلی بر صحت نکا دختر برای خمودش اسمت (بهموتی ،9001 ،ج ،5ص )54و
أَزَو َ
کسی بر او والیت ندارد مگر پدر و هد پدری او.
ب) روایت :به دلیل روایتی که از سلیمان بن موسی از الزهری از عروة از عایشه نقل شده کمه
از پیامبر نقل میکند که فرمودند« :دختر بدون اذن ولی خود ازدواج نمیکند ،پمس بمدون اذن پمدر
نکا باطل است ،باطل است ،باطل است» (بهوتی ،9001 ،ج ،5ص )54و برای غیر از پدر والیتمی
قائل نیستند.
قائلین به وجوب و اجبار والیت و اذن برادر در نکاح خواهر
برخی از فقهای حنفیه و نیز مالکیه قائلین به وهوب و اهبار والیت و اذن برادر در نکما خمواهر
هستند و برای خود دالیلی دارند.
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حنفیه

حنفیه میگوید والیت فقط والیت اهباری است و این نوع از والیمت بمرای عصمبات [آنهمای کمه
ذکورند و منتسب به نزدیکان به واسطهی یک زن نیستند بلکه از پدر یکی هستند] است زیرا نکا
با عصبات است (زحیلی ،9041 ،ج ،7ص.)911
کرخی نیز ذکر کرده که برادر و هد پدری در والیت نزد ما مشتر انمد و نمزد ابوحنیفمه همد
مقدم است و صحیح این است که هد اولیتر برای ازدواج است و این مورد اتفاق در بمین حنفیمه
است ،امّا برادر و پس از آن پسر برادر شقیق و بعد از آن پسر برادر اذن و والیت در ازدواج دارنمد
و پدر ولی اولیتر در ازدواج است (مصری حنفی ،9098 ،ج،1ص .)049بنمابراین بما ایمن تفاسمیر
برادر بعد از هد و پدر والیت در نکا به صورت اهباری دارد ،ابو حنیفه والیت اهباری را بمرای
کل عصبه که ارث برند قائل است پدر و هد پدری هرچه باال رود و برادر ،پسر برادر ،عمو و پسر
عمو (طوسی ،9090 ،ج ،0ص )015پس والیت برای برادر نیز اهباری است.
دلیل حنفیه به اجبار والیت برادر در نکاح خواهر

الف) روایت :روایت حضرت علی (ع) که ترتیب والیت را پدر ،برادر ،عمو و سپس معتق و بعمد
از آن امام وحاک میداند (زحیلی ،9041 ،ج ،7ص .)911از اینرو با توهه به این روایت بمرادر در
مذهب حنفیه اذن در ازدواج را پس از پدر دارد و گاهی میگویند مشتر در والیتاند.
مالکیه

امام مالک معتقد است ،هنگامی که اولیاء در نکا دختر اهماع کنند بعضی از اولیاء اوالتر از بعض
دیگر است .همچنین نزد مالک برادر اولیتر از هد است و پسر برادر اولیتمر همد ممیباشمد (األم
مالک بن انس ،9101 ،ج ،1ص )919پس برادر در نزد مالک بمه صمورت اهبمار و وهموب اذن و
والیت در نکا خواهر دارد.
دلیل مالکیه به اجبار ووالیت برادر در نکاح خواهر

الف) روایت :حدیثی از مالک از سعید بن مسیب که میفرماید ،عمر بمن خطماب گفمتَ« :ل كنح
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لملرله لَل ابذن ول ها ،لوذی للرلی للرلی َ لهَّهكا أو ِكَّاان»« ،نکاحی برای دختر نیست مگر به اذن ولمی یما
رضایت اهلش برای ازدواج یا حاک » .با توهه به روایت میتوان گفمت کمه «ذی رای» شمامل اذن
برادر در نکا میشود (االمام مالک بن انس ،9041 ،ج ،0ص.)500
قائلین به استحباب و اختیار والیت و اذن برادر در نکاح خواهر
برخی از فقهای امامیه ،شافعیه ،مالکیه و حنابله قائلین به استحباب و اختیار والیت و اذن بمرادر در
نکا خواهر هستند که نظر و دالیل هر مذهب را به تفکیک مورد بررسی قرار خواهی داد.
امامیه

سزاوار بلکه مستحب است زنی که خودش صاحب اختیار است (مانند زن بیموه) هنگمام ازدواج از
پدرش یا هدش اهازه بگیرد و اگر هیچ یک از آن دو نبودند از برادرش و اگر چنمد بمرادر داشمته
باشد از بزرگتر آنان اهازه و اذن بگیرد (خمینی ،9114،ج ،0ص .)051در خال

شیخ آممده اسمت

که ،غیر از (پدر و هد پدری) اینکه افضل و برتر این اسمت کمه اممر و اذن بمه برادرهما در ازدواج
برسد یا به پسر برادرها یا عموها یا برادر عموها ،امّا اذن اینها در صحت عقد نکما شمرط نیسمت
(طوسی ،9090 ،ج ،0ص .)054در مرسل حسن بن علی (در مسائل الباب ) آمده که برادر بزرگتمر
در نکا مانند و به منزلهی پدر است (نجفی ،9181 ،ج ،01ص .)974پس گروهمی از امامیمه قائمل
به اختیار و استحباب والیت و اذن برادر در نکا خواهر هستند.
دلیل امامیه به استحباب و اختیار والیت و اذن برادر در نکاح

الف) روایت :حدیث ابی بصیر به نقل از امام صادق (ع) است که فرمودند« :کسی که اختیار نکما
به دست او باشد ،پدر ،برادر و وصی است» .البته ذکر شدن برادر در روایت مذبور با عمدم والیمت
او منا فات ندارد ،زیرا میتوان حمل بر موردی کرد که برادر وصمی باشمد (هبعمی عماملی،9181 ،
ص )974ویا حتی وکیل در ازدواج باشد پس از باب استحباب یا اختیار برادر میتوانمد والیمت در
ازدواج را داشته باشد.
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شافعیه

امام شافعی ولی غیر مجبر (اختیاری) را پدر و هد پدری میداند و در صمورت نبمودن آنهما بماقی
اقوام نسبی که از طر

پدر هستند را دارای حق والیت در ازدواج میداند و معتقد است که ترتیب

اولیاء در صورت نبودن هد و هد پدری به صورت زیر است:
پدر ،برادر و نتیجه ،بنابراین پسر نمزد شمافعیه ولمی در ازدواج نیسمت بمرخال

بقیمه ممذاهب

(زحیلی ،9041 ،ج ،7ص )045و برای دختر «ولی» از قبیل ،برادر ،پسر برادر ،عمو ،پسر عممو پمدر
یا هد پدری است ،امّا «ولی» اولیتر پدر و هد پدری است و برای حاک والیتی نیسمت (طوسمی،
 ،9090ج ،0ص )054پس در عبارت شیخ برادر به صورت اختیاری والیت در ازدواج دارد.
امام شافعی معتقد است برای احدی همراه پدر والیت نیست و بعد از مرگ پدر و همد پمدری
سپس هد هد والیت در ازدواج دارد ،زیرا تمام آنها پدران دختر بیوه و باکره هستند و بعد از آنهما
برای هیچ یک همراه برادر سپس نزدیکان از عصبه (خویشان پدری)والیت نیست (مزنمی ،بمی تما،
ج ،9ص )915پس برادر در والیت به صورت اختیار بعد از پدر و هد پدری نباشمد هممراه بمرادر
والیتی نیست به عبارت دیگری برادر والیت اختیاری در ازدواج دارد و برادر والیت در ازدواج بمه
صورت اهباری ندارند (امام شافعی ،9044 ،ج ،5ص )90من دلیل خاصی برای این نقل قمولهمای
امام شافعی نیافت که چرا برادر به صورت اختیاری ،در امر ازدواج بعد از پدر و هد پدری والیمت
دارد و این خود های تأمل است.
مالکیه

والیت غیر مجبر یا اختیاری در مذهب مالکیه برای پسر پسر هر چه بماالتر رود (در ثیمب) سمپس
پدر ،سپس برادر شقیق ،سپس برادر پدر ،پسر برادر شقیق ،سپس برای پسر برادر پمدر اسمت و در
آخر هد(پدرِ پدر)قرار میگیمرد (زحیلمی ،9041 ،ج ،7ص )041پمس در ممذهب مالمک بمرادر در
تقسی بندی والیت اختیاری قرار میگیرد.
دلیل مالکیه به استحباب واختیار والیت واذن برادردرنکاح

ِ
ِ
ِ
الف) قرآن :خداوند متعال در سموره توبمه آیمه  79ممیفرماینمدَ ﴿ :ولل ُمؤَنُكو َن َولل ُمؤَنَكا ُ بَكم ُ
ض ُكه أَولَكاءُ
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بَكمك  ﴾ ...مالکیه بر طبق این آیه قائل به اختیار برای والیت برادر در نکا خواهر شدهاند (زحیلمی،
 ،9041ج ،7ص.)041
حنابله

بقیه بستگان نسبی و نزدیکانی که ارث برند هستند در نزد برخی از فقهای حنبلی ولمی غیمر مجبمر
هستند که ترتیب اولیاء در نزد آنها به صورت زیر است :پدر ،سپس بمرادر ،عممو ،معتمق عصمبه و
سلطان (زحیلی ،9041 ،ج ،7ص )047پس برادر در این تقسی بندی بعد از پدر والیمت اختیماری
در ازدواج خواهر را خواهد داشت.
دلیل حنابله به استحباب واختیاروالیت واذن برادردرنکاح خواهر

الف) روایت :از احمد روایت است که در والیت پسر مقدم بر هد است و این قول امام مالک نیز
هست و حنابله موافق آن بر تقدم هستند و روایت سومی از احمد نیز موهود اسمت کمه بمرادر در
نکا خواهرش مقدم بر هد است (ابن قدامه ،بی تا ،ج ،7ص.)107
نتیجه
در این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که والیت برادر و اذن او در نکا خواهر چه باکره و چه بیوه
یا ثیب در نزد مذاهب قائلینی دارد ،که برخی قائل به عدم والیت بمرادر مطلقماً هسمت کمه شمامل
امامیه ،شافعیه ومالکیه و حنابله است و برخی قائل به وهوب و اهبمار بمرادر در والیمت در نکما
هستند که شامل مذهب حنفیه و مالکیه می شود و برخی قائمل بمه اسمتحباب و اختیمار در والیمت
برادر هستند که شامل مذاهب امامیه ،شافعیه ،مالکیه ،حنابله می شود.
قانون مدنی همهوری اسالمی ایران در ماده  9401قمانون ممدنی چنمین مقمرر ممیدارد« :نکما
دختر باکره ،اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ،موقو

به اهازه پدر یا هد اوست» پس با نگماه بمه

قانون مدنی ایران می توان دریافت که والیت و اذن در ازدواج از آن پدر و هد پدری است و برادر
در ازدواج خواهر خود اذنی و والیتی ندارد و ماده فوق همسو با فقه امامیه میباشد .امّا با توهه بمه
فقه مذاهب دیگر والیت برادر در نکا خواهش مورد توهه قرار گرفته است.
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