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 Adequacy in marriage does not have a single meaning in the science of 

jurisprudence, but in each of the topics of marriage has a special meaning 

that is different from its meaning in other topics. According to each 

meaning, attributes and features are valid in it that are not valid according 

to other meanings. Sufficiency also has a meaning from the Sunni point of 

view that differs from its meanings for the Shiites. We will also say that 

Shiite jurists discuss adequacy in three issues regarding marriage: ; Second, 

where the jurists, based on the narrations, express the characteristics of a 

suitable or good couple and introduce matters in which either observance 

of adequacy is recommended or non-observance in them is makrooh; 

Third, in the argument that if a father or paternal grandfather prevents an 

adult virgin from marrying with his or her cap, it is not necessary to obtain 

their permission to marry. In the continuation of the article, we will express 

the views of different Sunni religions regarding sufficiency in marriage and 

their adaptation to the views of Shiite jurists. In this article, we will see 

from the point of view of different religions what criteria are valid in 

adequacy and what are the effects of observing or not observing adequacy 

in marriage. We also express the positions of Shiite jurists on their views 

in this regard. In this part of the article, several important points are pointed 

out: One is that some Shiite and Sunni jurists on the issue of adequacy, give 

relations to each other that do not correspond to the reality of the matter. 

Another is that Shiite jurists believe that most of the things that the Sunnis 

consider valid in sufficiency are not valid in sufficiency, and many Sunni 

elders agree with the Shiites in this regard. Imami jurists, after declaring 

the reasons cited by the Sunnis as weak, prove their promise by quoting 

verses and hadiths. Another point is that from the Shiite point of view, the 

validity of adequacy in marriage, as most Sunnis say, is rooted in the 

customs of the pre-Islamic era, and Islam not only did not approve of these 

customs, but also fought against them. Has arisen. Many hadiths narrated 

by the Sunnis themselves confirm this. 
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مساله کرامت انسان در فقه و حقوق  یهمانندساز

 یبا نگاه قرآن رانیموضوعه ا

 
 1آجرلو یصالح فرهاد

دانشگاه  سیپرد ،یفقه و خقوق خصوصگروه ، یدکتردانشجوی 
 .رانیتهران، ا  ،یخوارزم

 
 *2یمانیابوالحسن مجتهدسل

 (ولئمس سندهی)نورانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،اریاستاد
 
 3ییخزا یدعلیس

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،اریاستاد
 
 کیدهچ

بلکه درهر  ست،یدرعلم فقه ن یواحد یمعنا یکفائت درنکاح دارا
خاص برخورداراست که با  ییاز مباحث باب نکاح از معنا کی

مباحث متفاوت است. طبق هر معنا صفات و  ریآن درسا یمعنا
بر در آن معت گرید یشوند که طبق معان یدر آن معتبر م ییهایژگیو
ست ا ییمعنا یدارا زیسنت ن لاه دگاهیکفائت از د نی. همچنستندین

گفت که  میخواه نیتفاوت دارد. همچن عهیآن نزد ش یکه با معان
ردازند: پ یدر سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت م عهیش یافقه

ه ک یعامل ایکه از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح  ییجا یکی
در  یگریآثار د ایگردد  یحق فسخ م جادیآن موجب ا تیعدم رعا

به  اتیکه فقها بر اساس روا ییدوم جا ند؛یگو یدارد، سخن م یپ
 یرا معرف یپردازند و امور یکفو م ایمشخصات زوج مناسب  انیب
 تیعدم رعا ایکفائت در آنها مستحب است  تیرعا ایکنند که  یم

 یجد پدر ایبحث که اگر پدر  نیباشد؛ سوم در ا یدر آنها مکروه م
کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه  با دهیاز نکاح باکره بالغه رش

 یهها دگاید انی. در ادامه مقاله به بستینکاح الزم ن یبرا شانیا
ها با آن قیکفا ئت در نکاح و تطب رامونیمذاهب مختلف اهل سنت پ

 دید میمبحث خواه نیپرداخت. در ا میخواه عهیش یفقها ینظرها
در کفائت اعتبار دارند  ییمذاهب مختلف چه مالکها دگاهیکه از د

را به دنبال  یکفائت درنکاح چه آثار تیعدم رعا ای تیو رعا
آنان  یرا درباره نظرها عهیش یمواضع فقها نیخواهد داشت. همچن

بخش از مقاله به چند نکته مهم  نی. در امیکن یم انیب نهیزم نیدر ا
در مورد  یو سن عهیش یاز فقها یبرخ نکهیا یکیشود:  یاشاره م

امر  تیّدهند که با واقع یم گریکدیرا به  یینسبتها ئت،مسئله کفا
ه اهل ک یائل اند اکثر امورق عهیش یفقها نکهیا گری. دستیمنطبق ن

مار ندارند و ش یدانند، در کفائت اعتبار یسنت در کفائت معتبر م
موافق اند.  عهیبا ش نهیزم نیدر ا زیاز بزرگان اهل سنت ن یاریبس

 فیمورداستناد اهل سنت را ضع لیدال کهبعد از آن هیامام یفقها
 یقول خود را با اثبات م ات،یو روا اتیکنند، با استناد به آ یاعالم م

ن معتبر دانست عه،یاست که از نظر ش نیا زین گریرسانند. نکته د
در  هشیر ند،یگو یکه اکثر اهل سنت م یکفائت در نکاح به شکل

آداب و  نینه تنها ا زیدارد و اسالم ن تیآداب و رسوم دوران جاهل

 ثیحادا نکرده، بلکه به مبارزه با آنها برخاسته است. دییرسوم را تا
 ند.ک یم دییامر راتا نیکنند، ا ینقل م زیکه خود اهل سنت ن یاریبس
 

 یفقه قرآن ،یکفائت ، کرامت انسان، همانندساز :یدیکل کلمات
 

 28/05/1399: دریافت تاریخ
 01/08/1399: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئول@gmail.com1400a.m.soleimani 
 مقدمه

کفائت در نکاح از جمله مسائلی است که در مباحث و کتب فقهی 
فقهای شیعه و سنی همواره مطرح بوده و باب ویژه ای را نیز به خود 

است که  اختصاص داده است. این امر ناشی از ثمرات فقهی متعددی
بر طرح و بررسی این مسئله و تبیین آن مترتب می گردد. این موضوع، 
خود، بیانگر اهمیت و ضرورت پرداختن به آن است. عالوه بر این، 
کفائت در نکاح ابعاد اجتماعی نیز دارد و ثمرات قابل توجهی نیز از 

 .طرح و بررسی آن از این بعد حاصل می گردد
که کفائت در نکاح در هر مبحثی از  به خالف آنچه تصور می شود

مباحث نکاح، دارای یک معنای واحد است، باید گفت این عنوان 
به تناسب محلی که در مباحث مختلف باب نکاح به کار رفته است، 
دارای معنای خاصی است که با معانی دیگر آن در محلهای دیگر 
متفاوت است و طبق هر معنا برخی صفات در کفائت معتبر می 
شوند که طبق معنای دیگر معتبر نمی باشند. عالوه بر آن عنوان از 

 .بعد اجتماعی نیز معنای متفاوتی با سایر معانی پیدا می کند
با توجه به این مطالب طرح و بررسی مسئله به صورتی تفکیک شده 
و منظم ضروری است تا از یک سو از بررسی تک بعدی آن پرهیز 

شدن مباحث با یگدیگر جلوگیری به شود و از سوی دیگر از خلط 
عمل آید. البته آنچه بعد از مطالعه و بررسی پیرامون این موضوع به 

به  دست می آید، این است که این مبحث با توجه به گستردگی آن،
صورت کامل و آن گونه که باید، در یک مقاله نمی گنجد و برای 

ود، ت. با این وجطرح دقیق و تبیین آن به مجال گسترده تری نیاز اس
سعی ما بر این خواهد بود که در حّد امکان نمایی جامع از مباحث 

به شکلی که خواننده  ضروری و اساسی این مبحث را ارائه نماییم؛
به صورتی نسبتا کامل با مسئله وابعاد آن آشنایی پیدا بعد از مطالعه، 

ها قد آنکند. به همین جهت، از بیان مباحث تفصیلی و ذکر ادله و ن
خودداری می کنیم و حتی المقدور به ذکر گزارش گونه مسائل اکتفا 

 .می نماییم
 

 معنای لغوی
« فوک» و « کفائت» ر ابتدای بحث به بیان و بررسی معنای لغوی د

به ضم کاف « ) کفؤ» می پردازیم. در کتابهای لغت آمده است 
و  ،فاءبه ضم کاف و « ) کفوء» وسکون فاء، و همزه در آخر( و

بر وزن اجسام( به معنای همتا « ) اکفاء» همزه در آخر( و جمع آن 
» به فتح کاف و فاء، و همزه در آخر( و« ) کفا» و مانند است و

به فتح کاف و مد الف و فتح همزه(، هر دو به معنای « ) کفائة
 [1شایستگی وصالحیت می باشند.] شباهت، یکسانی، برابری،
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که به معنای همتا و « کفوء» منابع آمده است:  و در برخی دیگر از
نظیر است به سه شکل خوانده شده است: اوّل به سکون فاء وهمزه 

آخر ) کفوء(؛ دوم به ضم فاء و واو ) به جای همزه( در آخر « در» 
) کفو(؛ سوم به ضم فاء و همزه ) در( آخر ) کفو( و کاف در هر سه 

 [2مورد مضموم است.]
 

 یمعنای اصطالح
الفاظ کفائت و کفوء عالوه بر معنای لغوی، معنایی اصطالحی دارند 
که در علم فقه مطرح می شود. اما از آنجا که کاربرد این الفاظ در 
فقه محدود به یک باب فقهی نمی شود و از طرفی در یک باب هم 
ممکن است چند معنای مختلف داشته باشند، نمی توان معنای 

ا بیان نمود. درنتیجه برای بیان معنای اصطالحی واحدی برای آنه
اصطالحی این الفاظ، قبل از هر چیز باید مشخص نمود که در چه 
ابوابی از بابهای فقهی به کار رفته اند و معنای آنها در هر باب 
چیست. اگر این الفاظ در هر باب نیز در موارد مختلفی به کار رفته 

حل کاربردشان تفاوت به صورتی که معنای آنها به تناسب م –اند 
کرده است ـ باید با توجه به محل کا ربرد آنها معانی گوناگونشان 
را روشن نمود تا درنهایت معانی اصطالحی الفاظ مذکور آشکار و 

 .مشخص گردد
به طور کلی می توان گفت مبحث کفائت ) فی نفسه( در دوباب از 

اب ب ابواب فقهی مطرح شده است؛ یکی در باب قصاص ودیگری در
نکاح. امّا چنان که پیش تر نیز اشاره شد، این مبحث در چند جای 
مختلف از مباحث نکاح مطرح شده است ودر هر محل نیز واژه 
دارای معنای متفاوتی با معنای خود درمحل دیگر است. این محلها 

 :عبارت اند از
جایی که در آن از کفائت به عنوان شرطی از شروط صحت نکاح . 1

لی که رعایت نکردن آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد، و یا عام
سخن به میان می آید. الفاظ کفو و کفائت در این مبحث دارای 

 «کفائت در نکاح» معنای خاصی می باشند. معموالً هر جا فقها عنوان 
را به کار می برند و بابی را تحت این عنوان در کتب فقهی خویش 

 .نا از کفائت استمطرح می کنند، مقصودشان همین مع
جایی که فقها بر طبق روایات به معرفی مشخصات زوج مناسب . 2

برای افراد می پردازند. ایشان در این محل مشخص می کنند که از 
نظر اسالم مشخصات زوج مناسب یا کفو چیست و زوجین در چه 

 .اموری باید کفائت را رعایت کنند تا زندگی موفقی داشته باشند
این مبحث را در مباحث آداب و مقدمات نکاح مطرح فقها معموال 

می نمایند، در حالی که در بسیاری از مواقع اشاره ای به خودالفاظ 
کفائت و کفو نمی کنند، اما با توجه به صفاتی که برای یافتن زوج 
مناسب معرفی می کنند مشخص می شود که مراد ایشان همان پیدا 

 .کردن کفو است
یت پدر و جد پدری بر باکره بالغه رشیده جایی که بحث وال. 3

در این مبحث بیان می شود که حتی فقهایی که قائل  مطرح می شود.
به اشتراط اذن پدر یا جد پدری در نکاح بالغه باکره رشیده هستند، 
در چند مورد قائل اند که اجازه پدر و جد پدری ساقط می شود و 

 این موارد جایی است نیازی به کسب آن توسط دختر نیست. یکی از

که پدر یا جد پدری از ازدواج دختر با کفو منع نمایند. در این مبحث 
 .نیز الفاظ کفائت و کفو دارای معنای متفاوتی با معانی دیگرند

همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز معنای متفاوتی با معنای 
مورد نظر شیعه دارد. اکنون به شرح هر یک از موارد فوق می 
پردازیم تا از یک طرف معانی اصطالحی کفو و کفائت در فقه 
مشخص گردد و از طرف دیگر هر یک از آنها به خوبی روشن و 

 .تبیین شود
 

 الف( کفائت در باب قصاص
شهید اول)ره( درتعریف قتل عمدی که موجب قصاص می شود آورده 

؛ یعنی قتل «عدواناً...ازهاق النفس المعصومة المکافئة عمداً، »... است: 
عمد موجب قصاص، عبارت است از خارج کردن نفس معصوم و 

 [3همتا از روی عمد و ستم....]
به معنای برابر دانسته شده است. « مکافئه» در تعریف فوق کلمه

 :شهید ثانی)ره( درشرح عبارت فوق می فرماید

 مراد از این لفظ در سخن شهید اول، عبارت است از نفسی که از
جهت اسالم و حریت وغیر آن از اعتباراتی که خواهد آمد، با قاتل 

 [4برابر باشد.]
چنان که از عبارت شهید ثانی به دست می آید، منظور از برابری در 
باب قصاص که بین قاتل ومقتول مطرح می شود، برابری در اسالم ) 
 یعنی مسلمان بودن و کافر بودن( و حریت ) یعنی عبد و آزاد بودن(

است. همچنین مراد ایشان و سایر فقها از سایر جهات که در برابری 
رعایت می شوند، عبارت است از جهاتی مانند ابوّت و عقل. مراد از 
ابوّت این است که شرط قصاص قاتل در قتل عمدی این است که وی 
پدر مقتول نباشد؛ پس پدر به قتل عمد فرزند خود قصاص نمی شود. 

این است که مقتول عاقل باشد؛ پس قاتل در صورتی و مراد از عقل هم 
 .از روی عمد به قتل برساند، قصاص نمی شود که مجنونی را

بنابراین مراد از کفائت در باب قصاص و اینکه بین چه کسانی مطرح 
می شود روشن گردید و چنان که گذشت، وجود آن بین قاتل و 

در قصاص مقتول شرط جواز قصاص است. اعتبار کفائت مذکور 
 .نیز شرط است اعضا

 
 )ب( کفائت در باب نکاح ) شرط صحت

دراین مبحث بیان می شود کفائت در اصطالح، برابری زوجین در 
اسالم و مسلمان بودن آن دو ) درمقابل کافر غیر کتابی بودن آن دو( 
به اجماع همه فقهای امامیه و نیز برابری درایمان به معنای اخص 

ازده امامی بودن، به عقیده برخی فقهای امامیه، و آن، یعنی شیعه دو
تمکن زوج از پرداخت نفقه، عالوه بر شرط اسالم یا هردو شرط 

 .مذکور به عقیده برخی دیگر است
 :در مجمع البحرین آمده است

والکفائة بالفتح والمد: تساوی زوجین فی االسالم واالیمان و قیل یعتبر 
فعالً، و قیل باالسالم، واالول اشهر عند مع ذلک یسار الزوج قوتاً و 

 [5الفقهاء االمامیة؛ ]
کفائت ) با فتحه کاف و مد بعد از آن( عبارت است از برابری 
زوجین در اسالم و ایمان. و برخی گفته اند: عالوه بر آن، تمکن از 
پرداخت نفقه هم بالقوه و بالفعل الزم است. و برخی هم گفته اند: 
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         ن  و همکارا آجرلو یصالح فرهاد  134
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الم در کفائت معتبر است. ولی قول مشهور بین فقط برابری در اس
 .فقهای امامیه همان قول اول است

شرط مسلمان بودن زوجین ) در مقابل کافر غیر کتابی بودن آن دو( 
یا کفائت در اسالم، به اجماع فقهای امامیه و اهل سنت شرط صحت 

[ پس اگر یکی از زوجین کافر غیر کتابی باشد، نکاح 6نکاح است.]
می شود. اما در مورد کفار اهل کتاب نظرها متفاوت است. باطل 

[، اما 7برخی از فقهای شیعه نکاح با ایشان را مطلقاً جایز نمی دانند]
اکثر فقها قائل به جواز نکاح با زنان ایشان به صورت موقت می 

[. اما در هر صورت، فقها نکاح زن مسلمان با کافر کتابی 8باشند ]
ی دانند. اهل سنت نیز نکاح زن مسلمان با کافر را باالتفاق جایز نم

کتابی را جایز نمی دانند، ولی ازداوج مرد مسلمان با کتابیه را جایز 
 [9می شمارند.]

لیکن نکته ای که در این جا باید ذکر کرد این است که اساساً بین 
فقهای شیعه و سنی در مورد این که کفار اهل کتاب چه کسانی 

دارد، از نظر اهل سنت تنها یهود و نصارا کفار  هستند اختالف وجود
[. فقهای شیعه نیز 174همان، ص] اهل کتاب محسوب می شوند

باالتفاق این دودسته را اهل کتاب می دانند، اما در مورد کفاری مانند 
 .مجوس و صابئون بین ایشان اختالف نظر وجود دارد

تساوی زوجین  -اکنون به شرط دوّم، یعنی ایمان به معنای اخص آن
 .می پردازیم -در شیعه دوازده امامی بودن

برخی از فقهای شیعه این شرط را در کفائت معتبر دانسته و آن را 
همانند اسالم شرط صحت نکاح قلمداد کرده اند. دسته ای دیگراین 
قید را در کفائت معتبر ندانسته و به کراهت ازدوج با غیر شیعه 

یز تفصیل داده اند که نکاح مؤمنه با قائل شده اند. عده ای دیگر ن
غیر مؤمن جایز نیست، اما مؤمن می تواند با غیر مؤمنه ازدواج کند؛ 

 [10زیرا زن همواره تابع دین زوجش می شود.]
در این زمینه اهل سنت نیز نکاج با ناصبی را مطلقاً جایز نمی دانند 

 وهیتو منظور از ناصبی در کالم ایشان، کسی است که قائل به ال
خیانت کرد و به جای علی )ع(   علی )ع( باشد، یا بگوید جبرئیل )ع(
یا برخی آیات قرآن را تکذیب  به حضرت محمد )ص( وحی نمود،

 [11کند یا عایشه را قذف نماید.]
شیعه نیز نکاح با ناصبی را جایز نمی داند و مراد ایشان از ناصبی 

آنها را دشنام می کسی است که با اهل بیت )ع( دشمنی می کند و 
[ اساساً شیعه ناصبی و هر کسی را که یکی از ضروریات 12دهد.]

 .دین را انکار کند، جزء کفار )غیر کتابی( می داند
در هر صورت، بسیاری از فقها از بین اقوال مذکور پیرامون شرطیت 
ایمان در کفائت، قول به عدم شرطیت آن را قوی تر می دانند. لذا 

 .من و غیر مؤمنه مکروه است، اما باطل نمی باشدنکاح با غیر مؤ
صاحب جواهر با بررسی اقوال فقهای متقدم که قید ایمان را در 
کفائت شرط دانسته اند بیان می کند که مراد همه ایشان از ایمان، 

و قرائنی بر این مطلب ارائه  همان اسالم است و نه معنای اخص آن،
روایاتی نیز که قید ایمان را  می کند. همچنین ثابت می کند مراد

معتبر دانسته اند همان اسالم است و قرائن هم این مطلب را تایید 
می نماید. وی در پایان می فرماید: این مسئله ) که ایمان در کفائت 
شرط نیست(، از واضحات است؛ اگرچه در بین متاخرین و متاخرین 

 [96، ص 10ایشان، خالف آن مشهور شده است.]

با سایر فرقه های شیعه، غیر از دوازده امامی، نیز بنا بر نظر  ازدواج
کسانی که ایمان را در کفائت شرط می دانند جایز نیست؛ اگرچه 

 [101همان، ص  احتمال خالف آن هم می رود.]
اما اعتبار شرط سومی که در کفائت به این معنا معتبر دانسته شده 

فقط در زوج متصور  است، یعنی شرط تمکن زوج از پرداخت نفقه،
است. در مورد شرط بودن این مالک در کفائت، بین فقهای شیعه 
اختالف وجود دارد. برخی آن را در کفائت شرط می دانند و برخی 

[ اما خود 14دیگر که اکثر فقها باشند، آن را شرط نمی شمارند.]
کسانی هم که این مالک را شرط می دانند، آن را مانند دو شرط 

صحت نکاح در نظر نمی گیرند، بلکه به دالیل دیگری  قبل، شرط
آن را معتبر می دانند؛ از جمله می گویند: اگر کسی تمکن پرداخت 
نفقه را نداشت و به خواستگاری دختری آمد، بر ولی واجب نیست 
خواستگاری او را قبول کند و اگر رد کرد معصیتی مرتکب نشده 

 [101همان، است.]
ن قول فقهاست که می گویند: اگر مؤمنی که این سخن متاثر از ای

قدرت بر پرداخت نفقه دارد به خواستگاری دختری آمد، دادن 
جواب مثبت به وی واجب است؛ اگر چه نسب معروفی نداشته 

[ 15باشد، و چنان که ولی از پذیرش او امتناع کند گناهکار است.]
 رد ازالبته این سخن بنا بر این فرض است که ولی در حالی که م

لحاظ عدالت، ایمان و اخالق فرد مناسبی است، صرفاً به علت نداشتن 
نسب معروف از دادن جواب مثبت به وی خود داری کند. اما اگر 
به خاطر امر دیگری ) مثاًل پیدا کردن کفو مؤمن تر یا کفو مؤمنی 
که دختر رغبت بیشتری به او دارد و یا رعایت هر گونه مصلحت 

، همانبه وی بدهد، گناهی مرتکب نشده است.]دیگری( جواب رد 
 [110ص 

عده ای دیگر از فقها قائل اند ثمره شرط دانستن تمکن زوج برای 
پرداخت نفقه در کفائت، ایجاد حق فسخ برای دختر در جایی است 
که ولی ) در مورد صغیره و بالغه باکره رشیده، بنابر نظر کسانی که 

صورت مطلق بر وی می باشند(  قائل به والیت پدر و جد پدری به
یا وکیل، اورا به ازدواج کسی درآورند که صفت مذکور را ندارد. 
و برخی هم گفته اند ثمره آن اثبات حق خیار برای دختر در جایی 
است که بعد از نکاح ثابت شود مرد تمکن پرداخت نفقه را نداشته 

 [16 و او از آن بی خبر بوده است.]
استناد به برخی آیات و روایات ثابت می کنند  برخی از فقها نیز با

که نداشتن مال و فقیر بودن نقص نیست ودر نتیجه وجود تمکن برای 
 [109همان، ص  پرداخت نفقه در کفائت شرط نمی باشد.]

دالیل آنان بر مدعای فوق هم روایات است و هم آیات قرآن. از 
نقل شده و  )ع(جمله این دالیل روایتی است که هم از امام صادق 

هم از پیغمبر اکرم )ص( که فرموده اند: هنگامی که فردی که از 
اخالق و دین وی راضی هستید به خواستگاری دختر شما آمد، دختر 
خود را به ازدواج وی در آورید واگر این کار را نکنید، فتنه وفساد 

 ان کانوا» [ همچنین آیاتی مانند17بزرگی در زمین به وجود می آید.]
و  برو روایت جوی «انّ مع العسر یسرا» و «فقراء یغنهم اللّه من فضله

 .، از جمله آن دالیل به شمار می آیندروایات دیگر
بنابراین، جواب رد دادن به خواستگاری فردی که ایمان و اخالق 

 .نیکو دارد، اما فقیر است، ممکن است معصیت به شمار آید
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 135... ان در فقه و حقوقمساله کرامت انس یهمانندساز 

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

اند که ثمره شرط دانستن تمکن  چنان که اشاره شد، برخی ادعا کرده
زوج برای پرداخت نفقه در کفائت، جایی ظاهر می شود که ولی 
صغیره و بالغه باکره رشیده را ) در صورتی که قائل شویم خود وی 
حقی در نکاح خود ندارد( به ازدواج کسی در آورد که فاقد وصف 
 مذکور است. در این صورت، برای صغیره بعد از بلوغ و بکر حق

 [18فسخ به وجود می آید.]
حال اگر قائل به شرطیت تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت 
نشویم، در مورد فوق حق فسخی برای دختر وجود نخواهد داشت. 
چنانکه گذشت، برخی نیز ادعا کرده اند اگر زوجه به عدم تمکن 
زوج برای پرداخت نفقه علم نداشت، بعد از نکاح برای او حق فسخ 

[ به نظر مشهور فقها، از جمله صاحب جواهر، 19ا می شود.]پید
ادعای خیار فسخ مذکور پذیرفته نیست. دلیل آنان اصالة اللزوم در 
عقود خصوصاً نکاح است که در آن اشتراط خیار نیز به خالف سایر 

 [13عقود پذیرفته نیست.]
اما اگر وصف مذکور توسط زوجه در متن عقد شرط شود یا عقد 

ای وجود آن بسته شود و بعد از عقد معلوم شود زوج فاقد آن بر مبن
بوده است، در اینجا در هر صورت حق فسخ برای زوجه ثابت است؛ 
چرا که این مورد جزء موارد تدلیس در نکاح به شمار می آید. فقها 

 :در این باره می گویند
اگر در عقد وجود وصفی در زوجین شرط شود یا ذکری از آن در 

د نیاید، اما بنا بر آن گذاشته شود و بعد از عقد معلوم شود متن عق
که طرف مقابل فاقد آن وصف است، حق خیار برای فرد فریب 

 [20خورده حاصل می شود.]
 

در پایان باید این نکته را متذکر شد که آوردن ادله هر یک از اقوال 
مطرح شده پیرامون شرطیت تمکن زوج برای پرداخت نفقه در 

همچنین آوردن ادله اقوال مختلف پیرامون سایر شروط  کفائت و
معتبر در کفائت، به این معنا که مورد بحث واقع شد، خود نیاز به 
مقاله ای مستقل و مجالی گسترده تر دارد و این امر با توجه به هدفی 

و آن معرفی اجمالی معانی  -که ما در این مقاله دنبال می کنیم 
 .در این مجال مقدور نمی باشد -مختلف کفائت در فقه است 

 
 )ج( کفائت در باب نکاح )مشخصات زوج مناسب

دراین معنا از کفائت، شرع به بیان مالکهایی می پردازد که وجود 
آنها در افراد، موجب اطالق واژه زوج مناسب یا کفو به ایشان می 
گردد. بدیهی است که در کفائت به این معنا هدف صرفاً بیان این 

است که برای انتخاب همسر مطلوب چه مالکهایی را باید مورد امر 
لذا کسی که به این معیار ها توجه نکند، تنها توصیه  توجه قرار داد.

های شرع را نادیده گرفته و تبعاً به ضرر خود عمل نموده است. پس 
رعایت کفائت به این معنا در در زوجین، نه موجب بطالن نکاح 

 .ی ایجاد حق فسخ می کندمی شود و نه برای کس
از جمله صفاتی که دراین معنا از کفائت به رعایت آنها اشاره شده 

شرافت  اخالق پسندیده، عقل و فهم سالم، ایمان، تدین، است،
خانوادگی و شیعه دوازده امامی بودن را می توان نام برد. شیخ 

 :مفید)ره( در مقنعه در این باره چنین می گوید

اذا کان... مأمونا علی االنفس و االموال و لم یکن به آفة فالمسلم  ...
 [21فی عقله و السفه فی الرأی، فهو کفوء فی النکاح؛]

چنان که مسلمان در مورد جانها واموال مورد اعتماد باشد و عقل 
وی دچار آفت نباشد ودر رأی و نظر سفیه نباشد، کفو در نکاح به 

 .شمار می آید
 :ی آمده استبر این اساس در روایت

مردی از پیامبر)ص( سؤال کرد: با چه کسی ازدواج کنیم؟ ایشان 
 او پرسید: کفوها چه کسانی هستند؟« ؛ کفوهااال کفاء»فرمودند: 

 بعض؛ مومنان برخی کفو المومنون بعضهم اکفاء» حضرت فرمود: 
 [22«]برخی دیگرند.

 :همچنین در روایت دیگری آمده است
 [25همان، باب ] و المسلم کفؤ المسلمة؛ المومن کفؤالمؤمنة

 .زن مؤمن است و مرد مسلمان کفو زن مسلمان مرد مؤمن کفو
مشاهده می شود که بر طبق این روایات، ایمان معیار و زیر بنای 
اصلی کفائت معرفی شده است. در این زمینه در رویات دیگری آمده 

دیندار علیک بذات الدین؛ بر تو باد که همسر » است: 
[ منظور از تدین در این معنای کفائت، تدین 12همان، باب «]بگیری.

حقیقی است، یعنی کسی را متدین می گوییم که در همه اعمال، 
 [23گفتار، اخالق و همه امور زندگی تابع اسالم باشد.]

وجود خصوصیت و صفت تدین ثمرات فراوانی به دنبال خود دارد؛ 
حیا؛ چرا که آدم دیندار حتماً با  از جمله عفت، حجاب، نجابت و

عفت است و اگر نباشد دیندار نیست. حجاب نیز از ثمره ها و میوه 
های درخت تدین است که البته حجاب تنها مخصوص دختران و 
زنان نیست، بلکه پسران و مردان نیز باید حجاب داشته باشند؛ منتها 

به خاطر میان حجاب زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد که آن هم 
 .جذاب تر بودن و تفاوتهای جسمی و جنسی بین آن دو می باشد

همان، «.]الدین لمن ال حیاء له» آری، کسی که حیا ندارد دین ندارد: 
 [110ص 

اخالق پسندیده نیز از جمله مالکهایی است که وجود آن در زوجین 
از سوی شرع مورد توصیه واقع شده است. پیامبر اکرم)ص( درباره 

 :و ویژگیهای همسر شایسته می فرمایدصفات 
با کسی که اخالق و دینش مورد پسند باشد ازدواج کنید و اگر چنین 

 [22نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد.]
 :در روایتی چنین آمده است

حسین بن بشار واسطی می گوید: در نامه ای به امام رضا)ع( نوشتم: 
به خواستگاری دخترم آمده که سوء خلق  فردی از خویشاوندانم

دارد ) بد اخالق است(. دخترم را به او بدهم یا نه؟ امام در جواب 
 .فرمودند: اگر بد اخالق است دخترت را به او مده

منظور از اخالق پسندیده در این روایات صفات وخلق و خوهای 
 [112، ص23] پسندیده در نظر عقل و شرع است.

اخالق پسندیده، این موارد را می توان نام برد:  از جمله نمونه های
خوش  بزرگواری در مقابل حسادت، خوش زبانی در مقابل بد زبانی،

حق پذیری در مقابل لجاجت، تواضع خلقی در مقابل کج خلقی، 
عاقالنه در مقابل غرور احمقانه، راستگویی و وقار و متانت، 

وفاداری،  اعت،مودب بودن، شج گذشت، بردباری، حسن ظن،
 [114-113همان، ص سخاوت و قناعت و....]
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از جمله مالکهایی که شرع رعایت آن را در زوجین پسندیده دانسته، 
صفت شرافت خانوادگی است. در مورد این صفت در روایات آمده 

 :است که رسول اکرم )ص( فرمود
 [24تزوّجوا فی الحجر الصالح فانّ العرق دسّاس؛]

ی شایسته وصلت کنید؛ زیرا عرق ) نطفه و ژنها( تأثیر با خانواده ها
 .گذاراست

 :ایشان در جایی دیگر می فرمایند
 [همانانظر فی أیّ شی تضع ولدک، فانّ العرق دسّاس؛]

نیک بنگر فرزندت را در کجا قرار می دهی ) چه کسی را برای 
مادری یا پدری فرزندت انتخاب می کنی(. زیرا عرق و خصوصیات 

 .به صورت پنهانی و بدون اختیار منتقل می شودارثی 
 :و در جای دیگر فرموده اند
قیل: یا رسول اهلل و ما خضراء  الدمن، ایّها النّاس ایّاکم و خضراء

 [25فی منبت السّوء؛ ] الدمن؟ قال: المرءة الحسناء

پیامبراکرم)ص( فرمود: ای مردم، بر حذر باشید و بپرهیزید از سبزه 
فراز مزبله و منجالبی روییده باشد. سؤال شد: ای پیامبر  زاری که بر

زن زیبایی که  خدا، سبزه زار بر مزبله و منجالب چیست؟ فرمود:
 ).مرد نیز همین طور است در خانواده پلیدی رشد کرده باشد ) پسر و

البته منظور از شرافت خانوادگی شهرت و ثروت و موقعیت 
مان، ه، پاکی و تدین و... است. ]اجتماعی نیست، بلکه منظور نجابت

 [115ص 
در مورد صفت عقل و فهم سالم به عنوان مالک زوج مناسب نیز در 

از ازدواج  -درود خدا بر او باد -روایات آمده است که امیر مؤمنان
 :با انسان احمق ) فاقد عقل و شعور( به شدت نهی فرموده اند که

همان، ص ولدها ضیاع؛ ] ایّاکم و تزویج الحمقا فان صحبتها بالء و
[بپرهیزید از ازدواج با احمق، زیرا مصاحبت و زندگی با او 118

 .بالست و فرزندانش نیز تباه می شوند
 :همچنین امام صادق)ع( می فرمایند
 [26العارفة ال توضع اال عند العارف؛]

 .زن فهمیده باید در کنار مرد فهمیده قرار گیرد نه غیر آن
مالکهای فوق در کفائت است که در روایات می بر اساس اعتبار 

هر کس دختر خود را به شارب الخمر تزویج کند، » خوانیم: 
 [22«]خویشاوندی اش را با دخترش قطع کرده است.

بر همین اساس است که فقها می گویند تزویج دختر به شارب الخمر 
[ و یا شایسته است که انسان برای 114، ص 13کراهت دارد.]

ازدواج، افراد دیندار و با ایمان و دارای اصل و نسب و بزرگوار و 
افراد دارای اراده محکم در نظر و رای را انتخاب کند و از انتخاب 
افرادی که از اصل و عقل برخوردار نیستند، اگر چه چنان زیبا باشند 

 [21که طبعهای افراد به سوی آنان کشیده شود پرهیز نماید.]
قبالً اشاره شد، به عقیده اکثر فقهای شیعه، ازداوج  همچنین چنان که

با اهل سنت موجب بطالن نکاح نمی شود، اما مکروه است. در 
نتیجه برابری زوجین در مذهب نیز می تواند به عنوان یکی از موارد 

 .کفائت از دیدگاه شرع مطرح گردد
از  ،مالکهایی که در این معنا از کفائت معتبرند و به آنها اشاره شد

جمله معیارهایی هستند که برای انتخاب زوج مناسب و تشکیل یک 
زندگی سعادتمندانه همواره الزم اند. لذا کسی نمی تواند به هر دلیلی 

یکی از این مالکها را در انتخاب همسر رعایت نکند وادعا نماید 
زوج مناسبی انتخاب کرده و زندگی موفق و باسعادتی در پیش رو 

 .دارد
ت دیگر، هر یک از مالکهای مذکور را ) به استثنای وصف به عبار

شرافت خانوادگی که توضیح آن ذیالً می آید( تحت هیچ شرایطی و 
به هیچ توجیهی نمی توان در انتخاب زوج مناسب نادیده گرفت و 
کفائت در آنها برای یک زندگی توأم با سعادت همواره الزم و 

ین و ایمان و یا اخالق رعایت آنها مطلوب است. پس کسی که تد
پسندیده ندارد و یا به نقصان عقل مبتال است و یا شیعه دوازده امامی 

 .هیچ گاه زوج مناسبی نخواهد بودنیست، 
البته ممکن است در مورد شرط شرافت خانوادگی گفته شود که این 
مالک همیشه معیار یک همسر مناسب نیست؛ چرا که ممکن است 

ندی شایسته و متدین و دارای اخالق پسندیده در خانواده ای بد فرز
پرورش یابد و یا در خانواده های شریف و پاک فرزندان ناشایسته 
وپلید رشد کنند. در جواب باید گفت: آری، چنین است، اما این 

همیشه بوده و هست. امّا نمی  موضوع گاهی اتفاق می افتد واستثنا
 هاد و گفت داشتن شرافتشود بر مبنای استثنا ها قانون کلی بنا ن

خانوادگی مالک زوج مناسب نیست. آنچه ما بیان می کنیم بر مبنای 
[ پس چون غالباً و در اکثر موارد افرادی 25اغلبیت و اکثریت است.]

که در خانواده های بد وغیر شریف پرورش می یابند، صفات خانواده 
ن یک خود را به ارث می برند، لذا شرافت خانوادگی را به عنوا

 .مالک همیشگی درانتخاب زوج مناسب مطرح می نماییم
نتیجه اینکه فردی که در خانواده غیر شریفی پرورش یافته، زوج 
مناسب و کفو به شمار نمی آید مگر این که خالف آن ثابت شود. 
معرفی مالکهای زوج مناسب و ا موری که رعایت کفائت در آنها 

سی بحث کفائت از بعد برای افراد ضروری است و اساساً برر
اجتماعی آن، نیاز به مجال گسترده تری دارد که ما به دلیل اجتناب 
از طوالنی شدن مقاله و فقهی نبودن این بحث از پرداختن به آن خود 

 .داری می نماییم
 

 (د( کفائت در باب نکاح )سقوط والیت ولی
در فقهای شیعه در این امر اختالف دارند که آیا پدر و جد پدری 

نکاح بر بالغه رشیده والیت دارند یا خیر. اقوال فقها در این زمینه 
متفاوت است. عده ای معتقدند پدر و جد پدری در امر نکاح والیت 
تام و کامل بر بالغه باکره رشیده دارند و خود وی هیچ گونه حقی 
در نکاح خویش ندارد. عده ای دیگر بر این عقیده اند که والیت بین 

در و جد مشترک است و هریک از دختر و ولی، برای دختر و پ
انجام نکاح نیاز به اجازه یکدیگر دارند. تفصیالت و اقوال دیگری 

 [27نیز در این باره مطرح است که در اینجا مجال ذکر آنها نیست.]
حال بنا بر دو فرض مذکور یا هر قول دیگری که طبق آن ثابت شود 

مذکور والیت دارند ) چه به پدر و جد پدری در نکاح بر دختر 
صورت مطلق و چه به صورت مشترک(، قائلین به این اقوال بیان می 
کنند که اگر پدر یا جد پدری از ازدواج دختر با کفو ممانعت کنند، 
والیت ایشان ساقط می شود و دختر می تواند شخصاً به نکاح خود 

 [28اقدام نماید. این مسئله بین فقها اجماعی است. ]
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مبحث فوق، بحث فقها این است که مراد از کفو مطرح شده چه  در
فردی است و او باید واجد چه مالکهایی باشد. فقیهان ابتدا کفو را 

 .به دو قسم تقسیم می کنند: کفو شرعی و کفو عرفی
 

 الف: کفو شرعی
کفو شرعی آن است که شرع به کفو بودن آن اشاره کرده باشد. به 

کفوی است که دارای مالکهایی باشد که  عبارت دیگر، کفو شرعی
این مالکها، خود، به دو دسته شرع درکفائت معتبر دانسته است، 

تقسیم می شوند: دسته اوّل مالکهایی هستند که عدم رعایت آنها در 
کفائت یا موجب بطالن نکاح می شود و یا ایجاد حق فسخ می کند 

مالکها در معنای  و یا ثمرات دیگری درپی دارد. شرح این دسته از
اول کفائت در باب نکاح از نظر خوانندگان گذشت. این مالکها 
عبارت اند از اسالم ) به عقیده همه فقها( و شیعه دوازده امامی بودن 
) به عقیه برخی فقها( و تمکن زوج برای پرداخت نفقه )به عقیده 

 .(برخی دیگر
خالف دسته دوم از مالکهای مذکور مالکهائی هستند که به 

مالکهای دسته قبلی عدم رعایت آنها در کفائت ثمره خاصی به دنبال 
مکروه است  ندارد و فقط ازدواج با فردی که فاقد این مالکهاست،

 .و پسندیده به شمار نمی آید
عدم شرب  از جمله این مالکها به این موارد می توان اشاره کرد؛

فاسق نبودن( و عدم  ) شارب الخمر نبودن(، عدم تجاهر به فسق )خمر
[. همه این موارد به متدین 29ترک نماز ) تارک الصلوه نبودن(]

بودن فرد باز می گردد. همچنین داشتن اخالق پسندیده، شرافت 
خانوادگی، عقل سالم و... نیز از جمله این مالکها به شمار می آید. 

 .دبه این دسته از مالکها نیز درمعنای اخیر کفائت در نکاح اشاره ش
شرعی را  البته این نکته را باید متذکر شد که بسیاری از فقها کفو

کسی می دانند که دارای همان مالکهای دسته اوّل باشد؛ به این معنا 
که هر فقیهی هر کدام از مالکهای این دسته را در کفائت معتبر 

اما  به فردی که واجد آن مالک باشد کفو شرعی می گوید، بداند،
دی که شرع در کفائت معتبر می داند )مالکهای دسته دوم( سایر موار

را به موارد معتبر در کفو عرفی ملحق می نمایند و به فردی که واجد 
 [30این مالکهاست کفو عرفی می گویند.]

 
 ب: کفو عرفی

مراد از کفو عرفی کفوی است که عرف بگوید این فرد کفو دختر 
د. این دو نفر با هم متاسب انبه شمار می آید. به عبارتی دیگربگوید 

این تناسب نیز از جهات مختلف است: از نظر سن و سال، از نظر 
معلومات، از نظر دیانت، از نظر سالمت جسم، از نظر وضع زندگی 

 [همانمادّی و سایر جهات.]
البته باید دانست که مالکهای عرف در کفائت با توجه به زمان و 

یعنی ممکن است در یک  کنند،بل تغییرند و تفاوت می مکان قا
زمان از نظر عرف مالکی در کفائت شرط باشد، اما در زمان دیگر 
نباشد. به عنوان مثال، شاید اگر در زمان صدر اسالم تناسب سنی بین 
زوجین رعایت نمی شد، از دید عرف مسئله ای محسوب نمی شد، 

 یکدیگراما در حال حاضر دو نفر که از نظر سنی تفاوت زیادی با 
دارند، کفو به شمار نمی آیند. همچنین ممکن است از نظر عرف 

یک منطقه مالکی در کفائت معتبر باشد که از نظر عرف منطقه 
دیگر معتبر نباشد. همچنین این نکته را نیز باید متذکر شد که ممکن 
است عرف مالکی را در کفائت شرط بداند که شرع نیز آن را معتبر 

مالک دیانت ) متدین بودن(. مثالً فردی که از این می داند؛ همانند 
لحاظ با دختر تناسب ندارد هم شرعاً کفو به شمار نمی آید و هم 

 .ممکن است عرفاً کفو تلقی نگردد
حال با اوصاف فوق فقها بحث می کنند که درچه مواردی، منع ولی 
از نکاج با کفو جایز است وکسب اجازه ولی الزم می باشد و درچه 

 .اردی منع بی مورد است واذن ساقط می گرددمو
 :فقیهان در این باره می گویند

شرعی منع کند، اینجا والیت  اگر ولی دختر را از ازدواج با غیر کفو
وی ساقط نمی گردد؛ چون ادلّه اثبات والیت اطالق دارد وشامل این 
 مورد ) که یقین به خروج آن نداریم( می شود. واگر وی را از ازدواج

با غیر کفو عرفی منع کند ) در حالی که شرعًا کفو به شمارآید( به 
همان دلیل باز هم اذن وی ساقط نمی شود. امّا اگر وی را از ازدواج 
باکسی که هم شرعاً و هم عرفاً کفو است، باز دارد، قطعا اذن وی 

 [29ساقط می شود.]
است البته روشن است که مراد از غیر کفو شرعی، غیر از موردی 

   مثل مسلمان نبودن فرد که کفو نبودن وی موجی بطالن نکاح است،
چرا که  ( وشیعه نبودن وی ) به عقیده برخی(؛ ) به عقیده همه فقها

در این مورد نکاح از اصل فاسد است و موردی برای والیت ولی یا 
 .خود دختر باقی نمی ماند

پدری از ازدواج دختر پس با توجّه به این توضیحات، اگر پدر یا جد 
یا کسی که شرافت با فردی شارب الخمری یا تارک الصلوة، 

خانوادگی ندارد یا از عقل سالمی برخوردار نیست ) و مواردی از این 
قبیل که پیش تر ذکر شد(، ممانعت کند، اگر چه فرد از نظر عرف 
زوج مناسبی به شمار آید، دختر حق ازدواج با این فرد را نخواهد 

 .شتدا
همچنین اگر پدر یا جد پدری از نکاح دختر با فردی که از نظر 
عرف متناسب با وی نیست جلوگیری کند، همانند فردی که ازدواج 
با وی برای دختر و خانواده اش موجب ننگ و عار می شود ) اگر 
چه شرعاً کفو به شمار آید(، باز هم دختر حق ازدواج نخواهد 

 .داشت
 :اهر در این باره می گویدصاحب جو            

اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که عرفاً کفو نیست منع کند، در 
صورتی که ازدواج با چنین فردی موجب ننگ یا نقص و عیب در 
آبرو می شود، حتی اگر قائل باشیم دختر در نکاح خود نیازی به 
اجازه پدر و جد پدری ندارد، بعید نیست که مخالفت در چنین 

وردی را برای ولی جایز بدانیم؛ اگر چه چنانچه دختر با پدر و یا م
جد مخالفت کند و ازدواج نماید، ازدواجش ) بر این مبنا که کسی 

 [193، ص 10بر او والیت ندارد( صحیح می باشد.]
البته نکته ای که در این زمینه باید متذکر شد این است که مراد از 

، همان عرف عام دانسته می شود عرفی که نظر آن در کفائت معتبر
لذا چنانچه عرفی از روی تعصبات جاهلی مالکی را  و متعهد است.

در کفائت معتبر دانست، به این اعتبار عرف اعتنایی نمی شود و در 
این صورت دختر می تواند بدون رعایت کفائت عرفی در این زمینه 
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ت ب رضلیبا فرد مورد نظرش ازدواج کند و هیچ گونه نیازی به کس
ولی ندارد. به عنوان مثال، چنانچه در منطقه ای دادن دختر به فردی 
خارج از قبیله دختر ننگ به شمار می آید، چون این گونه امور 
ریشه در تعصبات قومی دارد، از نظر شرع مورد احترام نیست و 
دختر می تواند بدون کسب اجازه ولی با فردی خارج از قبیله خود 

 [31ست، ازدواج نماید.]که مناسب وی ا
 1043در باره موضوع بحث ما پیرامون این معنا از کفائت، ماده 

 :قانون مدنی چنین می گوید
نکاح دختر با کره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه 

هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه پدر یا جد پدری اوست. 
و در این صورت دختر  ه او ساقط،از دادن اجازه مضایقه کند، اجاز

می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و 
شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه 
از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت 

 .ازدواج اقدام نماید
ده فوق به جای اینکه گفته شود: چنان که مالحظه می شود، در ما

اگر پدر یا جد پدری از نکاح دختر با کفو منع کند اجازه وی ساقط 
از این عبارت استفاده شده است که: اگر پدر یا جد پدری می شود، 

بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه اوساقط می 
هی دارد روشن می شود. امّا از آنجا که این ماده ریشه ای کامالً فق

علت غیر موجه، یعنی همان ممانعت ازنکاح با کفو شرعی » شود که: 
و لذا استفاده از تعبیرات مذکور در ماده، موجب ایجاد « و عرفی.

تغییری در موضوع بحث، به صورتی که در فقه بررسی شده نمی 
 .گردد

که مرجع تشخیص موجه بودن عذر، مرجع » همچنین باید دانست 
 [همان«]است.قضایی 

با این وصف، مرجع قضایی باید با توجه به مالکهای معتبر شرع در 
کفائت و مالکهای معتبر عرف عام متعهد، با در نظر گرفتن دو عنصر 
زمان و مکان، بررسی کند که آیا فردی که دخترقصد ازدواج با وی 
را دارد، کفو محسوب می شود یا خیر. و اگر فرد مذکور کفو 

شد، مخالفت ولی به هر دلیلی که باشد غیر موجه است  تشخیص داده
و مانع از ازدواج دختر با این فرد نخواهد شد. اما اگر فرد شرعاً یا 
عرفاً کفو محسوب نشود، مخالفت ولی موجه است و دختر حق 

به عنوان مثال، برخی حقوقدانان در این زمینه ازدواج نخواهد داشت. 
 :می گویند

یا جد پدری، بی جهت با ازدواج دختر مخالفت هرگاه پدر و  ...
کند، یا به علت تنفر شخصی از مرد دلخواه دختر یا به علت این که 
مرد خانه یا اتومبیل یا دانشنامه لیسانس یا دکترا ندارد، اجازه ازدواج 
به دختر ندهد، علت مخالفت او غیر موجه است و شرط اجازه او 

در یا جد پدری به علت فساد و ساقط می شود. لیکن اگر مخالفت پ
بی بند و باری یا بیکاری یا اعتیاد مرد به قمار و مشروبات الکلی و 

 [32امثال آن باشد این گونه علتها را باید موجه تلقی کرد.]
همچنین چنان که... دختر از خانواده محترمی باشد و برعکس نامزد 

 [32داشت.]از خانواده پست و بد نام...، ولی حق امتناع خواهد 
البته از یک نکته نیز نباید غفلت نمود این که فقها قائل به اعتبار 
مالکهای عرفی، در این معنا از کفائت می باشند و ازدواج با غیر کفو 

عرفی را مانع از سقوط اجازه ولی می دانند، به این معنا نیست که 
 اسالم نظام طبقاتی و آداب و رسوم معمول بین عرف را تایید می

کند، بلکه هدف مشخص کردن این موضوع است که اذن ولی در 
کجا ساقط می گردد. به عبارت دیگر، سخن در این است که 
اطالقات ادله اثبات والیت برای پدر و جد پدری در کجا مقید می 
شوند و چنان که اشاره شد چون در سقوط اذن در جایی که ولی از 

ات است، لذا با وجود اطالقنکاح با غیر کفو عرفی منع کند مشکوک 
ادله اثبات والیت، چاره ای جز حکم به عدم سقوط اذن ولی 
نخواهیم داشت. به عالوه چنان که گذشت تنها در صورتی که دختر 
مالکهایی را که از دید عرف عام و متعهد در کفائت معتبر می باشند 
رعایت نکند، کسب اجازه ولی الزم است و با این وصف، چنان که 

یش تر اشاره شد، عدم رعایت هر مالکی نمی تواند موجب ساقط پ
 .نشدن اذن ولی گردد

فرع دیگری که فقها در آن مبحث طرح می کنند و مناسب است به 
آن اشاره شود این است که اگر دختر یک کفو را انتخاب کند و 

دراینجا از بین پدر و دختر جانب  ولی نیز کفو دیگری را برگزیند،
ا باید مقدم داشت و آیا اذن ولی باز هم ساقط می شود یا چه کسی ر

 .خیر
در این مورد بین فقها اختالف وجود دارد. شهید ثانی در مسالک 
معتقد است جانب دختر باید مقدم شود؛ چون بین دو کفو یکی مورد 
پسند و عالقه دختر است و دیگری نیست واینجا باید کسی که مورد 

[) تا رعایت مصلحت دختر 142، ص 27د]پسند است ترجیح داده شو
صورت گرفته باشد(. در مقابل، برخی فقها از جمله صاحب جواهر 
با تمسک به اطالقات ادله والیت پدر و اینکه رأی او در اغلب 

 [185، ص10موارد کامل تر است، جانب وی را مقدم می دانند.]
 

 :برخی فقها نیز معتقدند
ه رعایت مصلحت دختر است، لذا نظر به اینکه والیت ولی منوط ب

جایی که وی را از ازدواج با کفو مناسب و دلخواهش منع کند، 
خالف مقتضای والیت عمل کرده و والیتش ساقط می گردد و در 

ثانی جانب دختر مقدم می شود و رأی صاحب  نتیجه طبق رأی شهید
  [30جواهر پسندیده نیست.]

ائت ا پیرامون این معنا از کفاکنون با توجه به توضیحاتی که تا اینج
ارائه گردید، مشخص شد که کفائت در این معنا عبارت است از 
برابری زوجین در مالکهایی که شرع و عرف در کفائت معتبر می 
دانند. با این وصف کفائت در این معنا نسبت به کفائت در سایر 
 معانی آن دامنه گسترده تری پیدا می نماید. بحث تفصیلی پیرامون

مباحثی که در طول معرفی این معنا از کفائت مطرح می شوند نیز 
 .به مجال گسترده تری نیاز دارد

 
 گیری نتیجه

های زندگی زناشویی است  های زندگی زن، از بایسته نفقه و هزینه
که بر دوش مرد گذاشته شده است و اگر پس از ازدواج مشخص 

نمیآید، فقیهان درباره حق زن در ها بر  گردد که مرد از عهده هزینه
بر هم زدن عقد، سه دیدگاه ارائه کردهاند: یک: زن باید صبر کند. 
دو: زن حق فسخ عقد ازدواج را دارد (حق خیار). سه: زن میتواند با 
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مراجعه به حاکم شرع تقاضای طالق دهد و حاکم وی را مجبور به 
مرد، حاکم  پرداخت نفقه و یا طالق میکند و در صورت خودداری

 .زن را طالق دهد
در مذاهب اربعه نیز روشن گردید که در مذاهب مالکیه، شافعیه و 
حنابله زن حق بر هم زدن ازدواج را دارد؛ البته هر سه مذهب 
قایالند این جدایی توسط حاکم صورت میگیرد، حال شافعیها و 

 یانحنابله این را از باب فسخ و مالکیه از باب طالق میدانند. در م
مذاهب، تنها حنفیها هستند که قایالند زن باید صبر کند و حق بر 

 .هم زدن ازدواج را ندارد
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