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فصل دوم :شروط وجوب نکاح و انکاح
بحث ما در فصل دوم از مباحث مربوط به حکم نکاح است .در فصل اول دربارۀ اصل وجوب نکاح و
انکاح صحبت کردیم؛ در این فصل دربارۀ شروط وجوب نکاح و انکاح بحث میکنیم .شروط وجوب را در
دو بخش بحث میکنیم :شروط وجوب نکاح ،شروط وجوب انکاح.
شرایط وجوب نکاح

ً
در شرایط وجوب نکاح _ اعم از وجوب اولی یا وجوب بالعرض و ثانوی _ عمدتا سه شرط معتبر است.
مراد ما از وجوب در اینجا وجوب عینی است؛ یعنی در جایی که وجوب نکاح عینیت پیدا میکند واال
وجوب کفایی شرط خاصی ندارد مگر آنچه قبال گفتهایم که شرط تعیین فی ذاته بود لذا بحث به اینجا بر
میگردد که وجوب کفایی نکاح در کجا تبدیل به وجوب عینی میشود و اینکه میگو ییم شرط ،در اصل ،مراد
ما این است که سبب وجوب عینی نکاح چیست.
شرط اول :اینکه من به الکفایة برای نکاح و تداوم نسل بشر یا تقو یت جامعۀ اسالمی وجود نداشته باشد؛
یعنی مقدار نکاحی که وجود دارد برای تأمین تداوم و تقو یت جامعۀ مؤمنین و مسلمین کفایت نمیکند .در
ً
یکی از گزارشها اخیرا دیدم که از مسئولین عالی رتبۀ آمریکایی گفته بود ما موفق شدیم که نسبت توالد را در
ایران از هفت درصد به کمتر از یک درصد برسانیم .اینکه میگو ید ما موفق شدیم معلوم میشود این یک نوع
ابزار جنگی است و جنگ است و االن هم اگر بنابر آنچه کارشناسان میگو یند این مقدار توالدی که در جامعۀ
ما وجود دارد ،در بیست سال آینده منجر به این میشود که ما دچار یک جامعۀ پیر شو یم که این منشأ آسیب
به جامعه میشود .لذا در حال حاضر کسانی که قدرت بر ازدواج دارند و میتوانند ازدواج کنند ،بر آنها وجوب
عینی است.
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ادلۀ عامهای همچون« :االسالم یعلو و ال یعلی علیه»« ،و أن ُت ُم اْلعل ْون إن ک ْن ُت ْم ُم ْؤمنین» 1و «و أعدوا ل ُه ْم
ُ
ما ا ْستط ْع ُت ْم م ْن ق َّوة» 2و امثال آنها از ادلهای که بر وجوب حفظ جامعۀ اسالمی بلکه بر وجوب برتری جامعۀ
اسالمی داللت دارند ،اقتضا میکنند که اگر توالد و تناسل در جامعۀ اسالمی کم شد به حدی که موجب
آسیب به جامعه اسالمی شود _ هر نوع آسیبی که باشد _ بر کسانی که میتوانند ازدواج کنند وجوب عینی
میشود.
شرط دوم :قدرت بر تناسل و توالد است؛ لذا اگر کسی عجزی دارد و یا مشکل اندامی و جسمی دارد که
از او قدرت تناسل و توالد گرفته شده ،دیگر وجوب عینی شامل او نخواهد شد.
شرط سوم :در جایی است که شخص احساس نیاز به ازدواج کند و اگر ازدواج نکند ،خوف وقوع در حرام
برای او وجود داشته باشد.
شرط استطاعت مالی در اینجا شرط نیست به این معنا که بر دولت اسالمی واجب است که در صورتی که
افرادی باشند که در سن ازدواجند و شرایط وجوب عینی ازدواج هم بر آنها ثابت و حاکم است ،برای آنها
استطاعت مالی فراهم کند .بلکه گفتهایم بر دولت اسالمی به طور کل انکاح واجب است یعنی همین نکاح
مستحبی که بر خود شخص مستحب است ،در دولت واجب است .این از مواردی است که حکم واحد
نسبتش به فرد استحباب است اما در نظام و کالن فقه تبدیل به واجب میشود؛ لذا بر دولت واجب است که
وسایل ازدواج جوانها را فراهم کند .در چنین شرایطی استطاعت مالی خود شخص شرط وجوب نیست و
باید استطاعت مالی را برای او فراهم کنند و بر خود او نیز واجب است که استطاعت برای خود حاصل کنند و
دیگران هم وظیفه دارند در این استطاعت او را کمک کنند؛ اگر دولت هست که دولت و اگر ولی دارد که ولی
اما اگر نه ولی دارد و نه دولت اسالمی وجود دارد ،بر مؤمنین واجب است که از نظر استطاعت مالی او را تأمین
کنند.
شرایط وجوب انکاح
یعنی آنجایی که باید دیگری را به نکاح درآورد.
در گذشته گفتیم که بر ولی انکاح واجب است چون بر ولی تأمین مصلحت مولیعلیه واجب است و
اینطور نیست که تأمین مصلحت او برایش مستحب باشد؛ بلکه آن مصلحتی که ولی میتواند برای مولیعلیه
فراهم کند ،انجام ندادن آن با والیت او ناسازگار است؛ زیرا کار ولی جلب مصلحت و دفع ضرر است.

 .1سورۀ آل عمران.139 :
 .2سورۀ انفال.60 :
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ً
بنابراین همانطوری که اگر ضرری متوجه مولیعلیه بود ،مثال ببیند که بچه طرف چاه یا آتش میرود ،بر
ً
ولی واجب است که ضرر را از او دفع کند و اگر دفع نکند شرعا مسئول است؛ همچنین اگر مصلحتی برای
ً
مولیعلیه ببیند مثال مصلحت بچه را در تحصیل ببیند ،اگر او را وادار به تحصیل نکند و وسایل تحصیل را
برای او فراهم نکند ،مقصر در انجام وظیفۀ والیت است و در برابر آن مسئول است .اینکه در آیه میفرماید:
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ای کساانی که ایمان آوردهاید خود و خانواده خو یش را از آتشای که هیزم آن انساانها و سانگهاسات نگه
دارید.

و یا در آن روایتی که میتوان آن را متواتر به شمار آورد و یا الاقل مستفیض است که میفرماید:
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مسئول است یعنی مسئول است که منافع آنها را تأمین کند؛ بنابراین در برابر فرزند مسئول است و باید نسبت
به انکاح فرزندش اقدام کند و وظیفۀ اوست حتی اگر بر فرزند وجوب عینی نباشد؛ و همان استحباب مؤکدش
کفایت میکند در اینکه بر ولی واجب باشد که وسایل ازدواج مولیعلیه خودش را تأمین کند .اگر ولی خاص
نباشد ،نو بت به ولی عام میرسد.
معنای والیت هم همین است و ولی هر چیز یا انسان آن کسی است که منفعت او را تأمین میکند و از او
دفع ضرر میکند.
اینکه مصلحت در چه حدی وجوب تأمین دارد آیا مصلحت شدیده است که بر ولی جلب آن واجب است
یا جلب هر مصلحتی بر او واجب است؟ به نظر ما شامل کل مصلحت میشود و همین اندازه که نفع
مولیعلیه در آن باشد کافی است برای وجوب بر ولی که آن را تأمین کند؛ مگر اینکه نتواند ،اما اگر ولی بتواند
بر او واجب است که هر مصلحتی را برای او جلب کند.
برای اینکه بر ولی خاص واجب شود که مولیعلیه خود را به انکاح در آورد چند شرط وجود دارد:
 .1قدرت عقلی؛ لذا اگر ولی از سالمت عقل برخوردار نباشد ،این چنین وجو بی از او ساقط است.
 .2قدرت جسمی؛ لذا ولی اگر دارای سالمت عقل هم باشد ،اما مریض باشد و توان جسمی نداشته باشد
که برود مقدمات انکاح را آماده کند ،از او هم این وجوب ساقط است؛ اما اگر بتواند به دیگری بگو ید که او
این کار را انجام دهد باید انجام دهد.
 .1سورۀ تحریم.6 :
 .2عوالي اللئالي العزیزیة في اْلحادیث الدینیة؛ ج  ،1ص .129
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 .3قدرت مالی؛ اگر ولی قدرت مالی نداشته باشد نمیتوان گفت بر او واجب است که مولیعلیه خود را
به انکاح در آرود .بله؛ اگر میتواند قدرت مالی تحصیل کند ،بر او الزم است که قدرت مالی را تحصیل کند؛
ً
ً
مثال اگر میتواند قرض کند و بعدا آن را ادا کند باید این کار را انجام دهد.
شرایط استحباب عینی نکاح
ً
در جایی شرایط وجوب عینی نکاح وجود ندارد؛ استحباب عینی قطعا وجود دارد .منتهی شرط استحباب
ُ
عینی وجود کف است؛ یعنی اگر شخصی کف مناسب نداشته باشد ،استحباب عینی بر او ثابت نیست؛ لذا
� ازدواج نکردند ،یکی از دالیل
� ازدواج نکرد و یا اینکه حضرت عیسی و یحیی �
اینکه حضرت مریم �
ً
عدم ازدواج این بزرگواران ،ظاهرا عدم وجود کف است .دلیل استحباب اطالقی ندارد که بتواند موارد عدم
ً
وجود کف را نیز شامل شود لذا اشکالی نیست اگر کسی در صورت عدم وجود کف ازدواج نکند .مثال دربارۀ
� نبود برای ایشان کفی وجود نداشت:
��زیاد وارد شده که اگر حضرت علی �
حضرت زهرا �
َ ذ َ َ َ َ َ َ ُْ ٌ َ ْ
َغ ُر َ ي
َع»
اطمةكفؤ
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 .1تفسیر القمي؛ ج  ،2ص .338

