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اذن پدر در ازدواج دختر باکره

1
*

عبداهلل جوادی آملی

**

محمدکاظم تقوی

چکیده
در این مقاله ،مسأله استقالل یا عدم استقالل دختر بالغ باکره در ازدواج بررس ی ش ده
است .پس از نقل نظریات هشتگانه در مسأله و مقتضای اصول و قواعد بیان ش ده ،ننگ اه
طوائف سهگانه روایات در موضوع بحث مطرح و به دقت درباره داللت ننها بح ث ش ده
است؛ روایاتی که اذن پدر و جدّ پدری در ازدواج دختر بالغِ رشیدِ باکره را معتبر میدانند،
روایاتی که معارض ننها محسوب میشوند و در نهایت روایاتی که شاهدی بر جم

ب ین

دو دسته روایات متعارضاند .نتیجه این بررسی داللی ،تثبیت دیدگاه «عدم والی ت پ در و
جدّ پدری و استقالل دختر باکره در ازدواج» است .هر چند در ادامه ،رعای ت احتی اط در
استیذان از پدر و جدّ پدری تبیین و تقویت شده است ،اما والیت ننان در فرض «ممانع ت
بیدلیل اولیاء» یا «تعذّر و تعسّر» دسترسی به ننها ،با قواعد «الحرج» و «الض رر» از می ان
برداشته میشود.

واژگان کلیدي
ازدواج ،دختر باکره رشیده(دوشیزه) ،اذن پدر ،اذن جدّ پدری.
 .1نمونهاي از یک بحث تخصصی فقهی و مورد نیاز جامعه اسالمی است که استاد محقق حضرت

یة اهلل جروادي

ملی در درس خارج فقه خود (کتاب النکاح) بدان پتداخته و بره منورور اسرتهادال مالدمنردان ،بتگزیردال ،تنوریو و
تدوین شدال است .موشکافی ددیق در فهو روایا

در مقام اسرتناا حکرو شرتمی از جملره وی گریهراي دروس

تخصصی خارج فق ه است .ضمن تقدیو این بحث به خوانندگان گتامی ،از ابهاما

تدوین و تنویو رخ دادال باشد ،پوزش میطلایو (مطالعا
دریافت1395/12/20 :

تأیید1396/4/25 :

* از متاجع معوو تقلید در حوزال ملمیه دو.
** پ وهشگت حوزال ملمیه دو (تنویو و تدوین).

فقه معاصت).

و نوادصی که ممکن اسرت در

مقدمه

فقیهان در دو بخش ،پیرامونن ویتوپ پوور و و رو پوور بدو

ورد انوو بخوش او ،

ویتپ بر فرزنو نابالغ اسپ ه تفاوتی میان پسر و دختر نیسوپ ناانهوه مسو م اسوپ موون،
داتی و مادر ویتپ نوارنو و ویتپ ،مادصراً از آنِ پور و وور پوور اسوپ وه داارمووار
«فقوان مفسو » اسپ  1البته سه ننع ویتپ دتگر هم هسپ؛ تهی ویتپ مونلی بور مبوو وه
از منضنع بد

خارج اسپ دوم ویتپ وصی وه در وا خوند هفتوه کوو وه وصوی

ویتپ بر نهاح نوارد و سنم ویتپ حا م کرع اسپ ه ویتپ بر نهاح هم دارد البتوه در
وه اهور

هوه اقسام ویتات ،رماتپ غبطه و مص دپ «منلی م یوه» یزم اسوپ؛ بوه هننوها

موواً رماتپ نهاو ،معصیپ رد و ویتتش باطل اسپ و اهر سهناً رماتپ نهاو؛ هور ناوو
معصیپ نهرد  ،ولی ویتتش باطل اسپ
اما بخش دوم ،بد ویتپ بر بالغ اسپ با اتن تنضیح ه اهر فرد بالغ کو ،ولوی رکوو
افی نواکپ ،هوچاان تدپ ویتپ اسپ ،ولی اهر بالغ و رکیو کو ،از تدپ ویتوپ خوارج
میکند تا نه؟ در اتن بخش ،میان پسر و دختر فرق هذاکته کو  ،پسر با ب نغ و رکوو از تدوپ
ویتپ پور و ور پور خارج میکند ،ولی دربار دختر اخوتف

نرور هسوپ منضونع اتون

ننکتار ویتپ پور و ور پور بر دختر بالغ و رکیو اسپ ه آتا ثابپ اسپ تا نه؟
 . 1روایا

2

باب ههتو از ابواب مقد النکاح و اولیاء العقد در کتاب «وسائل الشیعه» داللت دارند کره ممرو و دایری و

نیز مادر ،والیت ندارند و والیت بت فتزند فقط بتاي پدر است و این نسات به اصل صرییت و صرییتال اسرت و بره
مسأله مورد بحث ما ارتاا ندارد؛ چنانکه روایا

باب هشتو نیز دربارال ثاو

یا سرقو والیرت ممرو و ام را او

میباشد که از مورد بحث ما خارج است.
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 .2مدم والیت أب و جدّ بت دختتي که ثیّب باشد نیز مسلّو و یقینی است .متاد از ثیّرببرودن ایرن اسرت کره دراال
ازدواج کتدال باشد و بکار

او با ازدواج زائل شدال باشد .ولی اگت با بیماري یا مامل دیگتي بکار

او زائرل شردال

و ثیّب باشد ،چنین حکمی ندارد و همچنان تحت والیت خواهد بود .به دختتي که یرک برار ازدواج کرتدال باشرد
«ثیّب» میگویند ،نه «ثیّاه»؛ مانند «متضع» که به زن شیتدال گهته میشود ،نه «متضعه» .الاته «متضعه» برت مرادري کره
در حا شیتدادن طهل است ،اطالق میگتدد .در دت ن شتیف اسرت :یَ وممَ ترررومنرهَ ا تر ذلهَلُ کُ لر مِرلضِ عَمَّ عَم ا
أررمضرعَتم (حج ،)21 :مالمت «ة» در این کلمه بتاي اشتاف و اشتیا است ،یه هو شدّ

حا اهل دیامرت را

میرساند که حتی مادري که در حا شیتدادن به شیتخوار خود است ،او را رها میکند .پس بتاي «متضرع»« ،تراء»
حذف و به تعایت سیوطی ر تاء الهتق ر الزم نیست کره برین مرذکت و م نرث فرتق مریگرذارد .وصرف «متضرع»،
مخصوص م نث است مانند «حائض» و «طالق» که گهته میشود« :هی حائض» و «انتِ طالق» ،نه حائضه یا طالقره.
«ثیّب» نیز چنین است .وصف در جای ی م نث و مرذکت دارد کره موصروف ن مرذکت و م نرث باشرد؛ امرا در ایرن
مواردي که ذکت شد موصوف فقط م نث است و موصوف مذکت ندارند .بله اگت به صرور
م نث و مذکت دارد ،لذا در روایت ،فعل م نث بهکار رفته است« :ما لو ت یّب».

فعرل اسرتعما شرود،

مدقق ح ی ،پاج دتوها را نقل رد  ،ولی در مجونع به هشپ نررته میرسو:
 1سقنط ویتپ پور و ور پور  ،بعو از رسیون دختر به سن ب نغ و رکو
 2استورار ویتپ؛ تعای دختر بالغ ماناو نابالغ ،هو چاوان تدوپ ویتوپ پوور و وور
اسپ
 ۳تشرتک میان دختر و پور و ور پور ؛ تعاوی هیچهووام مسوتقل نیسوتاو ،اهور دختور
خناسپ ازدواج او باتو با اذن پور تا ور پور باکو ،اهر پوور توا وور خناسوتاو او را بوه
مقو سی در بیاورنو ،باتو با او مشنرت ااو و مقو با اذن او باکو
 ۴در مقو داام ،اذن پور و و یزم اسپ ،ولی در مقو ماقطو ذذن آنهوا یزم نیسوپ و
امتبار نوارد
 ۵مهس نررته نهارم؛ تعای پور و ور در مقو ماقط ویتپ دارنو ،ولی در مقو دااوم
ویتپ نوارنو مدقق ح ی در «کراا ایسفم» میننتسو:
«الفصل الثالث :فی اولیاء العقد وفیه فصالن:
االول :فی تعیین اولیاء  ...وتثبیت والی االب والجد لألب علی الصةییةة ...
وهل یثبت والیتهما علی البکة الةشیده؟ فیه روایات اظهةها سقوط الوالیة
عنها وثبوت الوالی لنفسها فی الدائم و المنقطع.
ولو زوّجها احدهما لم یمض عقده اال بةضاها .ومن االصحاب مةن انن لهةا
فی الدائم دون المنقطع ومنهم من عکس ومنهم مةن اسةقا امةهةا معهمةا
فیهما وفیه روای اخةی دال علی شةکتهما فی الوالی حتی الیجوز لهما أن
ینفةدا عنها بالعقد» (محقق حلی کتاب النکاح الفصل الثالث).

سوولا

ردنووو ووه قااوول اتوون نررتووه یسووپ؟ وونابی نوادنووو» (کووهیو ثووانی1۴1۳ ،ق ،ج،7

ص )122ظاهراً اتن نررته را به مانان احتوا مطرح رد باکو
افزون بر دتوهاهها پاجگانه فنق ،سه دتوها دتگر هم و ند دارد ه مبارتاو از:
 1میان پور و ور تفاوت و ند دارد؛ ور فقط قبول از ب ونغ ویتوپ دارد ،ولوی بعوو از
ب نغ ،تاها پور ویتپ دارد
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قاال نررته پاجم ،مشخص نیسپ کهیو ثانی در «مسالک» مویهنتوو« :وقتوی از مدقوق

 2هر سه نفر؛ تعای دختر ،پور و ور ،مستقفً میتناناو اقوام ااو
 ۳تنصیه به احتیاط

9

فقیهی هوچنن مرحنم سیومدوو اظم توزد بور اثور تشوتپ رواتوات و تعوورد نررتوات
فرمندنو :مسأله مشوهل اسوپ« ،فوف تتور

ایحتیواط» (طباطبواای1۴09 ،ق ،ج ،2ص)86۳

اتشان به و باو نرسیو و دستنر احتیواط داد انوو بوه مبوارت روکونتور در مسوأله ،فتونا
نواد انو قهراً در ناین منارد مق وان میتناناو به فقیه دتگر مرا عه ااوو احتیواط وردن
غیر از فتنا به احتیاط دادن اسپ ه معونیً در منارد م م ا ووالی صونرت مویهیورد در
منارد

ه فقیه ،فتنا به احتیاط میدهو ،بر مق وانش یزم اسپ ه بوه اتون احتیواط موول

رد و نویتناناو به فقیه دتگر مرا عه ااو
ا انن ه صنرت مسأله و نررتات من ند در آن مشخص کو ،ننبپ بوه ماشوأ نررتوات
متعود میرسو ه رواتات اسپ با و ند نررتات متعود ،ا وامی در مسوأله و وند نووارد؛
اهر ا وامی هم فرض کند ،با تن ه به نصنص فراوانی ه در مسأله هسپ ،ا واع مور ی
خناهو بند ،نه ا واع تعبرو
تذ ر تک نهته هم خالی از لطف نیسپ و آن اتاهه هر ا پور و ور پور  ،ویتپ بور
نهاح داکتاو ،بر ما فرزنو هم ویتپ دارنو ،اما اهر اتی ویتپ بر ما داکتاو ،اتن هننوه
نیسپ ه لزوماً ویتپ بر نهاح فرزنو هم داکته باکاو؛ زترا نهاح اهمر از ما اسپ لذا اهور
در نهاح ویتپ نواکپ ،در امنر مالی به طرتق اولی ویتپ نوارد
مقتضای اصول و قواعد

قبل از بررسی رواتات ،یزم اسپ اتن مسأله از نرر اصن و قنامو نیز بررسوی کوند در
مطالعات فقه معاصر
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مسأله ویتپ ،اصل اولی «موم ویتپ» اسپ؛ تعای سی ولیر سی نیسپ اصل اولوی اتون
اسپ ه انسان باو خواسپ و فقط تدوپ ویتوپ «اهلل» اسوپ و یغیور ذات اقوول الهوی،
انبیاء مرس ین و اهل بیپ

را به سبب نبنت ،رسالپ و امامپ ،ولویر موردم قورار داد ،لوذا

غیر از پیغوبر و ااوه سی بر سی ویتپ نوارد انسان ،آزاد خ ق کو و بور اسوال تنحیوو
هیچ س بر او حوق نووارد ،مگور آفرتووهار او و انشویاان و خ فوا آفرتووهار باوابراتن،
برخنردار هر سی از ویتپ ،نیازماو دلیل معتبر اسپ تا بتنان از تدپ اتن اصل و قاموو
خارج کو

مقتضای قاعده؛ «استمرار» یا «عدم استمرار» والیت ولی؟

ویتپ پور و ور پور بر صبی و صبیره (پسر و دختور نابوالغ) از مونارد اسوپ وه بوه
خاطر دلیل از تدپ اتن اصل اولی خارج اسپ ،ولوی نسوبپ بوه بعوو از ب ونغ ،اصول اولوی،
حا م اسپ ه «موم ویتپ» میباکو اما سلا اتن اسپ ه صور

نرور از اصول اولوی و

رواتات مسأله ،مقتضا قنامو« ،استورار ویتپ اولیاء» اسپ تا «موم استورار»؟
در اتن مقام ،دو اصل و قامو

رتان دارد:

 .1اصل استصحاب

دختر بالغِ رکیو و با ر  ،قبل از رکو و ب نغ ،تدپ ویتپ پور و ور پور خند بوند ،
آتا پس از رکو و ب نغ از تدپ ویتپ آنها خارج کو تا خیر؟ و آتوا بورا ازدواج باتوو از
آنان اذن بگیرد تا نه؟
از طر

دتگر پور و ور پور  ،قبل از ب نغ و رکو دختر ،خندکان را مجاز میدانستاو

ه دربار او تصویم بگیرنو ،حا پوس از رکوو و ب ونغ نوویدانویم مجواز هسوتاو دربوار او
تصویم بگیرنو تا نه؟
در صنرت کک و تردتو ،ویتپ و حق تصویمهیر آنان را استصداب می اویم؛ هوم
دربار منلی م یه ه دختر باکو و هم دربار ولیر ه پور و ور پور باکاو
 .2اصل عدم شرطیت

اتجاب ،قبن  ،ترتیب ،منایت و ماناو آن ،آتا اذن پور تا ور پور هم کرط اسپ تا نه؟ به
اتن معاا ه قبل از ب نغ او احراز رد بندتم ه ویتپ آنان کرط اسپ ،اموا پوس از ب ونغ
در کرط بندن ویتپ و اذن و ا از آنان کک میکند ،اتن کک« ،ککر در کورطیپ کو
تا مانعیپ ک » اسپ ه با اصالپ موم برداکته میکند؛ تعای در کرط زااو کوک دارتوم و
«کک در کرط زااو» به مازله «کک در اصلِ کرط» اسپ؛ ناانهه «کک در زتواد » هوم بوه
مازله «کک در اصل کرط» اسپ و «کک در مان زااو» به مازله «کک در اصلِ مان » اسوپ
و «اصالپ موم» ،هر دو را نفی می او
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باابراتن ،هوم مقتضوا ِ استصودابِ «بقوا ویتوپ اولیواء» و هوم اصولِ مووم کورطیپ و
مانعیپ« ،کرطیپ اذن و ا ازة پور و ور پور » برا صدپ مقو دختر بالغِ رکیو بوا ر را
نفی می او
دیدگاه صاحب «جواهر»

صاحب « ناهر» معتقو اسپ ه در اتن مسأله ،استصداب رتوان نووارد؛ هور نوه اهور
رتان داکپ بر اصل ،مقوم بند؛ نرا ه استصداب ،اصل مُدرِز اسپ و اصول مدورز ،هور
ناو از اصن مو یه باکو ،بر اصن دتگر مقوم میباکو؛ ماناو اصل استصداب ه بر اصن
دتگر م ل اصالة الطهارة و اصالة الحلیة ،مقورم اسپ صاحب « ناهر» میهنتو:
«در این مسوأله« ،موضرو متیقنره» برا «موضرو مشرکوکه» متهاوتنرد؛ زیرتا
شخصی که یقین به والیت داشتن پدر و جدّ پدري بت او وجود داشت ،بالغ
ناودال ،اما اکنون در زمان شک بالغ شدال است؛ م رل «مسرافت»ي کره دارل از
سهت «حاضت» بودال که دو موضو متهاوتند با احکام متهاو  .پس چون بالغ
و نابالغ دو موضو متهاوتند ،استصرحاب جراري نمریشرود ،ولری در ایرن
مسأله« ،اصرل مردم شرتطیّت» جراري مریباشرد» (نجهری1404 ،ق ،ج،29
ص1.)175

اتشان میهنتو :پور و ور پور  ،نسبپ به دختر بالغ ویتپ نوارنوو؛ نونن اصولِ مووم
کرطیپ و اصلِ موم مانعیپ ،ناین اقتضاای دارنو و نویکند هفپ «ویتوپ آنوان در حوا
ند ی دختر» را پس از ب نغ ،استصداب می ایم؛ نرا ه منضنع تغییور ورد اسوپ در
مطالعات فقه معاصر
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نتیجه ،اصالپ موم کرطیپ تا اصالپ موم مانعیپ ،ویتوپ پوور و وور را ماتفوی موی اوو؛
ماناو موم ویتپ بر او در غیر نهاح
دیدگاه شیخ انصاری

کیخ انصار نیز هوچنن صاحب ناهر بور اتون بواور اسوپ وه در اتون مسوأله ،اصولِ
« .1کما أن المشهور فی محل البحث نقالً و تحصیالً بین القدماء و المتأخةین سقوط الوالی عنها بل عةن المةتیةی
فی االنتصار و الناصةیات االجماع علیه .لألصل الذی الینافیه ثبوت الوالیة حةال الةنقا بالصةیة ضةةورة تیییةة
الموضوع و لذا انتقت الوالی عنها فی غیة النکاح حتی التصةف ببدنها بعالج و نحوه».

استصداب رتان نوارد ،اما نه به دلیل تفاوت «منضنع متیقاه» و «منضنع مشوهن ه» ،ب هوه
برا اتاهه در اتن مسأله اصلِ لفری «اصالة ال وزوم» وار مویباکوو آتوه کورتفه أرومفُ وال
بِاللعِقُودِ (مااو ( )1 :)۵هم اطفق دارد و هم مونم هر ناو بعضی از کراتط با تخصیص تا
تقییو اضافه میکند ،اما برا نفی کراتط دتگر به «اصلِ موم کرط» توسک نوی ایم ،ب هه
به «اصالة ال زوم» توسک می ایم ه از آته أرومفُوال بِاللعِقُودِ استفاد می کند تاها با دلیول
میکند از التزام به آن خارج کو و به انواز دیلوپ دلیولِ مقیوو از اطوفق آتوه و بوه انوواز
دیلپ دلیلِ مخصص از مونم آن خارج میکنتم در کرط بوندن اذن و ا واز پوور و وور
پور برا ازدواج دختر نابالغ ،نص خاص دارتم ه نویکند به مونم آته م توزم کوو ،اموا
بعو از رکو و ب نغ ه کک می ایم ،به اصالة ال زوم توسک می اویم و بوا توسوک بوه آن
ننبپ به استصداب نویرسو تا سی نگنتو ننن منضنع فورق ورد  ،استصوداب رتوان
نوارد؛ ناانهه نیاز به «اصالپ موم» هم نوارتم
روایات عامه و خاصه

پس از تدرتر مسأله و بیان مقتضا اصن و قناموو ،ننبوپ بوه طورح و بررسوی رواتوات
فراوانی ه پیرامنن اتن مسأله و ند دارد ،میرسو
ظاهر بعضی از آنها اتن اسپ ه ویتپ پور و ور پور بور دختور بوالغِ رکویو و بوا ر
ادامه دارد و ازدواج او باتو به اذن آنان باکو اما طاتفه دتگر از رواتات معارضِ بوا طاتفوه
او هستاو؛ هرنه تعوادکان وتر اسپ دو رواتپ از رواتات معارض از نرر ساو صودیحانوو
خارج میکند
در مقام بررسی اتن رواتات متعارض باتو روکن کند ه آتا وو آنهوا بوا تصور
ماد صنرت هیرد تا با تصر
«بعو از ب نغ» اسپ (تصر

در

در هیئپ؛ به اتن معاا ه بگنتیم تفاوت در «قبول از ب ونغ» و
در ماد ) ،توا بگونتیم ا وازة ولویر بورا دختور رکویو و بوا ر ،

استدباب دارد و مساال تربیتی خاننادهی اقتضاء می او ه ناوین دختور بوا پوور توا وور
پور خند مشنرت رد و با مشنرت آنان ازدواج او (تصر

در هیئپ)

اتاهه «آتا دختر بالغ از تدپ ویتپ اولیاء خند خارج میکند تا خیر؟» از دترزموان و از
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زمان پیامبر

مطرح بند و نوننههاتی نقول کوو وه دختوران بوالغ مویخناسوتاو در امور

ازدواج خند مستقل باکاو و پیامبر هم استقف آنها را امضاء ورد اسوپ در توب رواتوی
اهل ساپ ،رواتات فراوانی با اتن مضامین نقل کو ه در اتنهننه مساال ،داموی بور عول
مربنط نیسپ؛ ناانهوه بوه

هم و ند نوارد پس مسأله به امامپ و خففپ پس از پیامبر

بیان فضی پ تا نقص افراد هم مربنط نیسپ ه دامی بر عل و ند داکته باکو
روایات مسأله در منابع اهل سنت

«ابن اثیر َزر » ه صداح سته را در تک دورة نهارد
از ابن مبال نقل می او ه در زمان پیامبر

و

ورد  ،رواتتوی را

و

 ،پور دختر بالغ خند را بوه مقوو بورادرزاد اش

درآورد ،ولی دختر راضی نبند ،لذا دختر برا کهاتپ از ار پور ،روانه ماز پیامبر کوو و
مشهل خند را به مرض حضرت رسوانو حضورت ،پوور دختور را خناسوپ و بوه او فرموند:
دخترت بالغ و رکیو کو  ،نرا ناین رد ؟! او مرض رد :من ویتپ خند را برداکوتم و
او آزاد و مستقل اسپ پس از آن ،پیامبر

به دختر فرمند :کوا مستق یو ،آتا اتون مقوو را

امضاء می ای تا نه؟ دختر هفپ :ب ه امضاء می وام ولوی مون بوا اتون امتوراض و کوهاتپ
خناستم ن استبواد پورم را بگیرم ( زر 1۴17 ،ق ،ج ،11ص)۴6۳

1

رواتپ دتگر را «قاسم بن مدوو» نقل می او؛ و میهنتو:
دختر از دو تن از مشاتخ خند اسوتفتاء ورد وه مویترسوم پوورم مورا بوه مقوو سوی
درآورد ه من خنکم نیاتو! هر دو در ناب هفتاو :نترل ،ننن پور «خَا ی باپ خوزام» او
مطالعات فقه معاصر
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را به مقو سی درآورد ،ولی پیغوبر

آن مقو را رد رد (هوان)

2

هرنه ما برا استوی بر مسأله از طرتوق کویعه رواتواتی دارتوم و بورا اثبوات مط وب،
نیاز به اتن رواتات نیسپ؛ ولی برا آنهه روکن کند حتی در آن روزهار هوم اتونهننوه
مساال مطرح بند اسپ ،دو نوننه نقل کو از اتن رواتوات ،هذکوته از حهوم فقهوی ،حهوم
سیاسی ،ا توامی و فرهاگی هم استفاد میکند به اتن معاا ه در ا تواع و مدیطی وه بوه
« .1عن ابن عباس :أن جاری بکةاً أتةت رسةول ا
ا

فقالت :یا رسول ا

فةذکةت أن أباهةا زوّجهةا و هةی کارهة ف یّةهةا رسةول

قد اجزت ما صنع أبی ولکن اردتُ أن اعلم الناس أن لیس لألباء من االمة شئ».

« .2إن اإلمةأة من ولد جعفة ت وّفت أن یزوّجَها ولیُّها و هی کاره و أرسلت الی شی ین مةن االنصةار عبةدالةنحمن
و مجبّع ابنی جاریه فقاال :فالت شینن فانن خَنثی بنت خزام انکحها أبوها و هی کاره و ردّ النبیّ».

بیان قرآن (ندل( ۵7 :)16و 1،)۵8هوه از دختوردار کوون خجالوپ موی شویونو و آن را
ناگ میدانستاو و حتی برخی از قباتل مرب اه ی ،دختران را زنو بوه هونر موی ردنوو،
و ند مبار

پیغوبر

پیام آزاد آورد و اتن پیام؛ هم در رواتات ماقنله از طرتوق اهول

ساپ ماعهس اسپ و هم در رواتاتی ه در مجوام حووت ی کویعه و وند دارد و در سوخن
فقهاتی ماناو کهیو ثانی در «مسالک» و کیخ انصار در « تاب نهاح» اتشان آمو اسپ
روایات مسأله در منابع امامیه

رواتاتی ه در نام رواتی کیعی به اتن مسأله پرداخته ،فراوان اسوپ و هووین ته ور و
تانع دیلپ آنها ،ماشأ اقنا هشتگانه ه در ابتوا مقاله به آن اکوار کوو ،هردتوو اسوپ
کیخ انصار  ،حسب استقصا خند تصرتح می او ه بیسپ و سه رواتپ بر ویتوپ پوور
و و پور بر دختر بالغ رکیو دیلپ دارنو (انصار 1۴1۵ ،ق ،ص)116
در مقابل اتن رواتات ،رواتپها فراوانی و هر ناوو بوه انوواز طاتفوه او نباکوو و بور
استقف دختر بالغ رکیو ،دیلپ دارنو
بر اسال استاباط کخصی صاحب «وساال الشیعه» اتن رواتات در ابناب سه توا سویزد از
و بیستم «وساال الشیعه» مانان هذار کو و صواحبان نررتوات هفتگانوه و غیور از نررتوه
احتیاط و در میان اتن رواتات ،مستاواتی برا خند ستجن رد انو
البته رواتاتی ه بر مومِ ویتپ پور و ور بر دختر بالغ رکیو دیلوپ دارنوو ،بعضوی بوه
«مفهنم» ،دیلپ دارنو و بعضی به «ماطنق» و ننن مفهنم هم معتبر اسپ ،در برابور رواتواتی
فرقی از اتن هپ ،میان مفهنم و ماطنق نیسپ
دسته اول :روایات دالّ بر والیت پدر و جدّ

• روایت یکم

«عن حمیدبنزیاد ،عن الحسنبنمحمدبنسماعة ،عن جعفربنسماعة ،عن فضلبنعبددالمل،،
 .1وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِههِ أَيُْْسِههُهُ لَىَهى
هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ .
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عن ابی عبداهلل

قدا :التُستأمر الجارية التي بين أبويها إذا اراد أبوها أن يزوّجَهها

هو اَنظرُ لها و أما الثيّب فانّها تُستأذن و إن كانت بين ابويها اذا ارادا أن يُزوّجاهها»
(حر مام ی1۴09 ،ق ،ج ،20ص ، 270ابناب مقو الاهاح و اولیاء العقو ،باب  ،۳ح)6
اتن رواتپ از نرر دیلپ ،بین ثیرب و غیر ثیرب فرق میهذارد ،ولی میان بالغ و غیور بوالغ
فرقی نوی هذارد؛ تعای اهر غیر ثیرب (با ر ) بالغ هم باکو از ویتپ پور و وور خوارج
نویکند و تاها ثیربِ بالغ از تدپ ویتپ اولیاء خارج میکند بر اسال اتن رواتوپ ،فوارق،
«ثینبپ» و «با ر بندن» اسپ
• روایت دوم

«من الدسینبنمدوو ،من مع یبنمدوو ،من الدسنبنم وی ،مون ابوانبونم ووان ،مون
ابیمرتم ،من ابیمبواهلل

قوا « :الجارية البهر التي لها أبٌ ال تتزوّج ألّا باذن أبيهها و

قال :اذا كانت مالِهةً ألمرها تزوّجت متي شاءت» (هوان ،ح)7
در فراز او میفرماتو :دختر نه بالغ و نه غیر بالغ ،ازدوا ش باتوو بوا اذن پوورش باکوو،
ولی در فراز دوم ،قیو «إذا کانت مالکة» دارد ه احتوایً مراد از آن «بالغ بندن» تا «ثیرب بوندن»
اسپ اما به قرتاه رواتپ کشم هوین باب (رواتپ پیشین) ه «ثینبپ» را معیار قرار داد ،مع ونم
میکند ه اهر دختر کنهر رد بند و فعفً ثیرب میباکو ،مویتنانوو بووون اذن پوور ازدواج
او و هوسر اختیار نواتو ازاتنرو ،مقصند از قیو مذ نر« ،ثیب بندن» اسپ ،نه «بالغ بندن»
• روایت سوم

«بایسااد من ابان ،من مبوالرحونبنابیمبواهلل ،من ابیمبواهلل
مطالعات فقه معاصر
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قوا « :تزوّج الْهرأ

مَن شاءَت إذا كانت مالهة ألمرها فان شاءت جعىت ولياً» (هوان ،ح)8
اتن رواتپ ،حور را مشخص نهرد و میهنتو :اهر زن مالک امر خندش باکو ،مسوتقل
اسپ و میتنانو برا خند ولیر ،و یل و ماناو آن قرار دهو ولی مشخص نیسپ وه معیوار
مالهیپ نیسپ؟ نه زمانی مالک امر خنتش اسپ و حور آن جاسپ؟
• روایت چهارم

«من الدسینبنسعیو ،من ابن ابیمویر ،من حواد ،من الد بی ،من ابیمبوواهلل

قوا :

سألته لن البهر إذا بىغت مبىغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال :ليس لها مع أبيهها أمهر
مالم يثيّب» (هوان ،ح)11

اتن رواتپ ،دیلپ دارد ه دختر رکیو ِبوا ر موادامی وه ثیروب نشوو در بواب ازدواج
هیچ حقی نوارد در واق  ،اتن رواتپ حق پور را به اثبات میرسانو
• روایت پنجم

«من القاسم ،من ابان ،من مبوالرحونبنابیمبواهلل قا  :سألپ ابامبوواهلل

مون ال یروب

تخطب ذلی نفسها؟ قوا  :نعم هي أمىک بنفسها تولّي أمرها من شهاءت إذا كانهت قهد
تزوّجت زوجاً قبىه» (هوان ،ح)12
پرسش در اتن رواتپ و ماطنق آن دربار ثیرب میباکو ،لهن مفهونمش اتون اسوپ وه
دختر رکیو با ر  ،مادامی ه ثیرب نشو و کنهر نهرد  ،اختیارش به دسپ خندش نیسپ
• روایت ششم

«من الاضربنسنتو ،من القاسمبنسو یوان ،مون مبیووبنزرارة ،مون ابویمبوواهلل
حوت

فوی

قا  :التستأمر الجارية في ذلک إذا كانت بين أبويها فاذا كانت ثيّباً فهي اولهي

بنفسها» (هوان ،ح)۳
اتن رواتپ دیلپ دارد ه از دختر

ه با پوور و موادر زنووهی موی اوو ،مشونرت و

را نویخناهاو ،ولی اهر کنهر رد باکو ،خندش میتنانوو بورا خوند هوسور انتخواب
او اهر مراد از «اولی» اولنترپ تعییای باکو ،استقف او را میرسانو ،اما اهر تعییای نباکوو،
موهن اسپ از آن ،تشرتک تا استقف هر تک از آنان استفاد کند
بر اتن اسال ،بعضی از فقیهان در مقام و بین رواتات هفتهانو :اهر دختر قوبفً کونهر
رد باکو ،هم خندش میتنانو مستقفً برا خند هوسر اختیار او و هم پورش مویتنانوو
• روایت هفتم

«من احووبنمدووبنمیسی ،من البرقی ،من ابنفضا  ،مون ابونبهیور ،مون ر ول ،مون
ابیمبواهلل

قا  :البأس أن تزوّج الْرأ نفسها إذا كانت ثيباً بغير إذن ابيها إذاً كهان

البأس بْا صنعت» (هوان ،ح)1۴
ماطنق اتن رواتپ مرس ه بر صنرتی دیلپ دارد ه زن ثیرب باکو ه در اتن صونرت بووون
ذذن پور میتنانو ازدواج او و هوسر اختیار نواتو ،ولی مفهنم رواتپ آن اسپ ه دختور رکویو
با ر  ،مادامی ه کنهر نهرد و ثیرب نشو  ،بوون ذذن پور نویتنانو ازدواج او
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• روایت هشتم

«من مدووبنتدیی ،من احووبنمدوو ،من م ویبونالدهوم ،مون العفءبونرزتون ،مون
مدووبنمس م ،من احوهوا

قا  :التستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها لهيس لهها

مع األب أمر و قال :يستأمرها كلّ احدٍ ما لدا األب» (هوان ،ص ،27۳باب  ،۴ح)۳
اتن رواتپ دیلپ می او ه دختر تا وقتی در خانه پور و مادر زنوهی موی اوو ،هویچ
استقفلی نوارد هرنه تعبیر رواتپ «بین ابنتها» اسپ ،ولی در ادامه بوا تعبیور «لویس لهوا مو
األب امرٌ» ویتپ مادر را نفی رد و اندصار ویتپ برا پور را نشان میدهو معاا فوراز
آخر ه فرمندنو« :تستأمرها ل احوٍ ماموا األب» اتن اسپ ه هور وس بخناهوو پیشواهاد
ازدواج بوهو ،باتو به اذن او باکو ،مگر پور؛ اهر پور بخناهو او را بوه مقوو سوی درآورد،
اذن او یزم نیسپ
• روایت نهم

«مدووبنالدسن باسااد من م یبنالدسنبنفضا  ،من احووبنالدسون ،مون ابیوه ،مون
م یبنالدسنبنرباط ،مون کوعیب الدووراد ،مون مدوووبنمسو م ،مون ابوی عفور

قوا :

«الینقض النکاح إلّا األب» (هوان ،ح)۵
اتن رواتپ ،دیلپ دارد بر اتاهه نهاح را فقط پور مویتنانوو بوه هوم بزنوو از اتون بیوان
مع نم میکند ه پور ،ولی اسپ و استقف دارد
• روایت دهم

«مدووبنتعقنب ،من مدووبنتدیى ،من احووبنمدوو ،من مدووبنذسوامیلبونبزتو
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

18

قا  :سألپ اباالدسن

من الصبیة تزور ها ابنها ثوم توونت و هوی صوغیرة فتهبُور قبول ان

تَوخل بها زو ُها ،تجنز م یها التزوتج او ایمر ذلیها؟ قا  :يجوز لىيها تزويج أبيها» (هوان،
ص ،27۵باب  ،6ح)1
اتن رواتپ را کیخ صووق و کیخ طنسی با تفاوتی در سواو ،نقول ورد انوو از رواتوپ
استفاد میکند ه ننن دختر نابالغ بند ،پور او را به مقو سوی درآورد و حوووثاً ویتوپ
او ثابپ و مستقر بند اسپ ،اما بعواً پور از دنیا رفپ و دختر هم بالغ کو؛ پرسش اتون اسوپ
ه آتا هوان مقو درسپ اسپ تا اتاهه باتو مقو وتو صنرت هیرد؟ حووث اتن مسوأله از
بدو

موا خوارج اسوپ ،ولوی بقوواء و اسوتورار آن مونرد بدو

ماسوپ اموام

در ووناب

فرمندنو :آن ویتپ قب ی هوچاان هسپ و یزم نیسپ مقو وتوو صونرت هیورد و آثوار
مقو پور

ه فنت رد  ،بعو از ب نغ دختر هوم و وند دارد و مقوو او نافوذ اسوپ مع ونم

میکند ه پور بعو از ب نغ دختر هم بر او ویتپ دارد و ای اهر پور بور دختور بوالغ ویتوپ
نواکته باکو ،دختر باتو رضاتپ بوهو؛ در حالی ه فرمندنو« :تجونز» تعاوی «تافوذ» ،بعوو از
ب نغ دختر هم آن مقو قب ی پور هوچاان نافذ اسپ
• روایت یازدهم

«من احووبنمدوو ،من م یبنمهزتار ،من مدووبنالدسن األکعر قوا  :توب بعو
بای موری ذلى ابی عفر ال وانی

 :ما تقول في صبية زوّجها لّْها فىْها كبهرت أبهت

التزويج فهتب لي« :ال تهره لىى ذلک و االمر أمرها» (هوان ،ح)2
اتن رواتپ ،مربنط به ویتپنواکتن مون دختر اسپ ه قبل از بالغ کون تنسط موون
به مقو سی درآمو  ،اما وقتی خندش بوزر

کوو  ،بوه آن ازدواج رضواتپ نوواد اسوپ
ما

رواتپ نویتنانو دلیلِ بر ویتپنواکتن پور بر دختر بالغِ رکیو باکو پس رواتپ از بد

خارج بند و در اتاجا نویتنان بووان توسوک ورد و آن را معوارض رواتواتی دانسوپ وه
ویتپ پور بر دختر بالغِ با ر را اثبات می ااو؛ نرا ه مون قبل از ب نغ ،دختر بورادرش را
به مقو سی درآورد ؛ در حالی ه مون ویتپ نوارد تا بد

کند ه بعو از ب نغ ،ویتپ

او استورار دارد تا نه
• روایت دوازدهم

«موة من اصداباا ،من احووبنمدوو ،من الدسینبنسعیو ،من مبوواهللبونالصو پ قوا :
مع أبيها أمر» قا  :و سألته من البهر ذذا ب غپ مب غ الاساء ا لها م ابیها امر؟ قوا « :ليس لهها
مع أبيها أمر ما لم تهبر» (هوان ،ح)۳
کیخ طنسی اتن رواتپ را از حسینبنسوعیو نقول ورد اسوپ (کویخ طنسوی1۴07 ،ق،
ج ،7ص ، ۳81ح)1۵
در اتن رواتپ ،پرسش دربارة دختر نابالغی اسپ ه پوور ،او را بوه هوسور

سوی

درآورد  ،وقتی او بالغ کو ،آتا اتن ویتپ هوچاان برقرار اسپ تا ماتفی کو ؟ امام
ناب دادنو :با بندن پور ،دختر اختیار نوارد؛ تعاوی نونن پوور ولویر بوند  ،مقوو او

اذن پدر در ازدواج دختر باکره  /عبداهلل جوادی آملی

سألپ ابامبواهلل

من الجاریة الصغیرة تزور ها ابنها لها امر ذذا ب غپ؟ قوا « :ال ليس لهها
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تنسط پور فضنلی نیسپ و نه در حووث و نه در بقاء و لوذا خیوار بورا دختور و وند
نوارد
در ادامه ،وقتی دربار دختر بالغِ با ر پرسش کو ه آتا با بندن پوور ،اختیوار دارد؟
ناب فرمندنو :مادامی ه کنهر نهرد و ثیرب نشو  ،تدپ ویتپ پور قرار دارد
البته در اتن نسخه «ما لم تهبُر» دارد ،ولی نسخه «تهذتب» درسوپ اسوپ وه «مها لهم
تثيّب» دارد« ،ما لم تهبر» با سلا ناسازهار اسپ؛ زترا در سلا پرسیو کو « :لن البههر
اذا بىغت مبىغ النساء»؛ پس اهر «ما لم تهبر» باکو معااتش آن اسپ وه توا صوغیر اسوپ،
استقف نوارد و مفهنم آن اتن اسپ ه وقتی بوالغ کوو ،پوور بور او ویتوپ نووارد در اتون
صنرت اتن رواتپ ،زء رواتات متعارض با رواتات مُ بته ویتپ پور بر دختر رکویو بوا ر
میکند اما اهر طبق نسخه تهذتب «ما لم تثيّب» باکو ،زء رواتوات م بتوه ویتوپ پوور بور
دختر رکیو با ر خناهو بند پس هر وام از اتن دو نسخه با دتگر متفاوت میکند
• روایت سیزدهم

«مدووبنم یبنالدسین بإسااد من العفء ،من ابنابیتعفنر ،من ابیمبواهلل

قوا  :ال

تنهح ذوات اآلباء من االبهار إال باذن آبائهن» (حر مام ی1۴09 ،ق ،ج ،20ص ،277باب
 ، 6ح )۵
اتن رواتپ از نرر دیلپ اطفق دارد؛ هم کامل بوالغ مویکوند و هوم کوامل غیور بوالغ و
معیار در ویتپ داکتن تا نواکتن ،ثیرب بندن و با ر بندن اسوپ؛ اهور دختور ثیروب باکوو از
ویتپ پور خارج میکند ،ولی اهر با ر باکو ،هوچاان تدپ ویتپ پور باقی میمانو
مطالعات فقه معاصر
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• روایت چهاردهم

«مدووبنالدسن بإسااد من احووبنمدووبنمیسى ،من الدسنبنم ویبونتقطوین ،مون
اخیه الدسین ،من م یبنتقطین قا  :سألپ اباالدسن

اتزوج الجاریة و هوی باوپ ثوفث

ساین او تزوج الغفم و هن ابن ثفث ساین و ما ادنى حو ذلک الذ تزو ان فیه ،فإذا ب غوپ
الجاریة ف م ترض ،فوا حالها؟ قا  :البأس بذلک إذا رضى أبوها أو وليّها» (هوان ،ح)7
دیلپ اتن رواتپ هرنه مربنط به حالوپ حوووث اصول مقوو قبول از ب ونغ اسوپ ،اموا
مدنر سلا اتن اسپ ه آتا بعو از اتاهه بالغ کو ،نهاح هوچاان باقی اسپ تا نوه؟ اموام
در پاسخ فرمندنو :وقتی ه ولیر و پور او راضی باکو ،نهاح آنها باقی اسپ

از اتن بیان ،مع نم میکند ه ویتپ با ب نغ از بین نویرود اتن هننوه نیسوپ وه مقوو
نهاح آنها حووثاً صدیح باکو و بقاااً متزلز  ،تا خیار و تا فضنلی باکوو مقوو

وه پوور

انجام داد  ،هم برا قبل از ب نغ درسپ اسپ و هم برا بعو از ب نغ
دسته دوم :روایات دالّ بر عدم والیت پدر و جدّ

برخی از رواتاتی ه به مانان معارض رواتات مُ بته ویتپ پور بر بالغه رکویو کوااخته
مووی کووننو ،از نروور مرحوونم خوونای(ر ) اکووها سوواو دارنووو (خوونای1۴18 ،ق ،ج،۳۳
ص ،)212-21۳ولی رواتات معتبر هم در میان اتن دسوته از رواتوات و وند دارد وه کویخ
طنسی و ام ا اتشان نقل رد انو
• روایت یکم

«مدووبنم یبنالدسین باسااد من الفضیلبنتسار و مدووبنمس م و زرارة و برتووبنمعواویدة
هم من ابی عفر

قا  :الْرأ التي قد مىهت نفسها غير السفيه وال الْولي لىيهها

تزويجها بغير وليّ جائز» (حر مام ی1۴09 ،ق ،ج ،20ص ،267ابناب مقوو نهواح و اولیواء
مقو ،باب ،۳ح)1
رواتپ میهنتو :دختر

ه بالغ کو و خندش اختیار خند را دارد و سفیه هوم نیسوپ،

تدپ ویتپ سی نیسپ ،خندش مسافرت می او ،خرتو و فروش می او توا بوه دانشوگا
میرود و خفصه «م هپ نفسها» بر او اطفق می او ،ناین زنی اهر بخناهوو ازدواج اوو،
بوون اذن پور مجاز به اتن ار هسپ؛ تعای «م هپ نفسها فی الاهاح و غیر الاهاح» رواتوپ
تدصیل ،سفر ،حضر و خرتو و فروش ناین دختر اهر بخناهو ازدواج اوو ،ازدوا وش
بوون اذن پور ااز و نافذ اسپ
• روایت دوم

«تستأمر البکر و غیرها و ال تنکح إال بأمرها» (هوان ،ص ،271باب ،۳ح)10
طبق اتن نقل اهر سی بخناهو دختر با ر ا را به هوسر بگیرد حتواً باتوو نرور او را
ب او و ناین دختر هرهز نهاح نویکند ،مگر به امر خندش اتن رواتپ بر استقف
با ر در امر ازدواج دیلپ می او

اذن پدر در ازدواج دختر باکره  /عبداهلل جوادی آملی

نویخناهو بگنتو «م هپ نفسها فی الاهواح» ،ب هوه مویخناهوو بگنتوو «م هوپ نفسوها» در
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• روایت سوم

کیخ طنسی به ساو خند از امام صادق

نقل می او وه حضورت فرموند« :ال ب أ

بتزویج البکر إذا رضیت بغیر إذن ابیها» (هوان ،ص ،28۴باب  ،9ح)۴
با اتن بیان مع نم مویکوند وه دختور رکویو بوا ر در ازدواج خوند مسوتقل اسوپ؛ نوه
ازدواج ماقط و نه ازدواج داام؛ تعای او با رسیون به مرح ه ب نغ و رکوو از تدوپ ویتوپ
اولیاء کرمی ،خارج میکند
• روایت چهارم

«من الدسنبنمدبنب ،من العوفء ،مون مدوووبنمسو م قوا  :سوألپ ابوا عفر

مون

الصبی تزوج الصبیة ،قا « :إن کان أبواهما اللذان زوّجاهما ف نعم ج ائز و لک ن لهم ا
الخیار إذا أدرکا ،فان رضیا بعد ذلك فان المهر على األب .ق پ لوه :فهول تجونز طوفق
األب م ى اباه فی صغر ؟ قا  :ال» (هوان ،ص ،278باب ،6ح)8
اتن رواتپ ،ویتپ پور را قبل از ب نغ ثابپ میدانو ،ولوی دربوار ویتوپ پوور پوس از
ب نغ میهنتو :وقتی آنها بالغ کونو ،مختارنو ه مقو نهاح را به هوم بزناوو توا اداموه دهاوو
معااتش آن اسپ ه پور بعو از ب نغ ،ویتپ نوارد ننن فرموند« :لهووا الخیوار ذذا ادر وا»
پس اتن رواتپ با آن دسته از رواتاتی ه بر ویتپ پور بر دختر بالغ رکیو و بوا ر دیلوپ
داکتاو ،متعارض اسپ
چگونگی جمع میان روایات
مطالعات فقه معاصر
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طاتفه سنم از رواتات اتن مسأله دربار «ثیرب» بند و کاهو و میان دو طاتفه متعارض
سابق اسپ به مانان م ا به دو نوننه از اتن رواتات اکار میکند:
• روایت یکم

امام

دربار «الورئة ال یرب تخطب ذلی نفسها» میفرماتوو« :هی املك بنفسها ت ولّی

من شاءت اذا کان کفواً بعد أن تکون قد نکحت زوجاً قبل ذلك» (هوان ،باب ،۳ح)2
• روایت دوم

«من م یربنذبراهیم ،من ابیه ،من مدوروبنتدیى ،من احووبنمدورو ویعاً ،من ابن ابوی
مویر ،من حورادبنم وان ،من الد بی من ابی مبوال ه

انه قا فوی الووراة ال یروب تخطوب

ذلى نفسها ،قوا  :هی أملك بنفسها تولّی أمرها من شاءت إذا کان کفواً بع د أن تک ون
قد نکحت رجالً قبله» (هوان ،ص ،269باب ،۳ح)۴
از اتن دو رواتپ استفاد میکند :زنی ه قبفً ازدواج ورد  ،دتگور تدوپ سرپرسوتی،
قیونمپ و ویتپ سی نیسپ
ا انن پرسش آن اسپ ه «آتا باتو در مادر رواتات پیشین تصور

اویم توا در هیئوپ

آنها؟»
اهر اتن دو رواتپ را کاهو و آن دو طاتفه قرار دهیم ،در حقیقوپ در موادر تصور
کو و اطفقات تعبیر در رواتات بر «دختور بوا ر » حوول مویکوننو بوه مبوارت روکونتور،
اطفقاتی ه دیلپ داکتاو دختر تدپ ویتپ پور و ور پور اسپ ،هوچاان به اطفقشوان
باقی میماناو و رواتات معارض آنها ه تعبیر «م هپ نفسها» داکتاو ،بر «ثیروب» حوول مویکوننو
در نتیجه ،دختر بالغِ رکیو و با ر  ،تدپ ویتپ پور و ور باقی میمانو
اما اهر در هیئپ تصر

ایم ،به نانار خناهیم هفپ :لزومی نوارد دختر با ر بوالغ و

رکیو برا ازدواج از پور و ور پور اذن بگیرد ،ب هه اخذ ا واز از پوور توا وو پوور ،
صرفاً مستدب اسپ
هرنه در مقام وو بوین «مط وق و مقیوو» ،توا میوان «دو ماونان»« ،تصور
«تصر

در موادر » از

در هیئپ» و حول بر استدباب ،اولی اسپ ولی به تعبیور کویخ (انصوار 1۴1۵ ،ق،

ص 1،)120-12۳در اتن مقام خصیصها اسپ ه به نانوار باتوو در هیئوپ ،تصور

اویم

آن خصیصه اتن اسپ ه رواتاتی را ه بهطنر مط وق بورا پوور و وور ویتوپ قاا اوو ،در

ک یتة ،حیث إنّها ال تقال التقیید بما ذکت و ال بییتال ،م ل متسلة سعدانبنمسلو من الصرادق
البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها»(باب ،9ح ،)4و ما روي من أنّ جاری بکةاً أتت إلى النبیّ
زوّجنی من ابن أخ له لیةفع خسیسته و أنا له کاره فقال

« :ال ب أ

بت زویج

فقالةت :إنن أبةی

لها« :أجيزي ما صنع أبوك» فقالت :ال رغب لی فیما

صنع أبی قال« :فاذهبي فانهحي من شئت» فقالت :ال رغب لی عمّا صةنع أبةی و لکننةی أردت أن اعلةم النةاس أن
لیس لآلباء فی أمور بناتهم شیء» (جزری جامع االصو فری أحادیرث التسرو  ،ج ،11ص )463و مثةل اخخبةار
الواردة فی جواز تزویج البکة متع بال إنن»  ...و حاصل الکالم دوران اخمة بین إبقاء إطالق أخبةار اسةتقالل البکةة
على حالها و حمل أخبار والی اخب على االستحباب فنکون قد عملنا بإطالقات المعتبةة و بالصةاح المنجبةة بمةا

اذن پدر در ازدواج دختر باکره  /عبداهلل جوادی آملی

« .1و تقیید المطلق و إن سلّو ،کونه أرجح من حمل المقیّد ملى االستحااب ،إلّا أنّ التقیید هنا مسرتلزم لطرتح أخارار

عةفت و بین إبقاء أدلن والی اخب على ظاهةها من عدم االستحباب مع تقیید إطالقات المعتبةة من أدلنة اسةتقالل
البکة و طةح الصةاح المنجبةة منها .و ال شكّ أننه لو لم یصح کون الصةاح المنجبةة مةجّحاً الرتکةاب االسةتحباب
على التقیید فال أقلن من کونه موجباً للتسوی بینهما فیجب الةجوع إلى قاعدة الصحّ المستفادة من العمومات».
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خصنصِ ازدواج دختر بالغ رکیو با ر بر «استدباب اسوتیذان از ولویر» حوول موی اویم؛ بوه
دلیل و ند رواتاتی وه و را در امور ازدواج مسوتقل کوورد و در خصونص دتگوران بور
«و نب استیذان» تأ یو کو اسپ؛ زترا تقییو رواتات مط ق و اختصاص آنها به دختورِ بوالغِ
رکیو با ر و اخراج ثیرب از تدوپ آنهوا در حقیقوپ ،طورح وردن و اوار نهوادن رواتوات
فراوان اسپ ،نه و رواتات متعوارض؛ نورا وه رواتوات متعوود قابول تقییوو نیسوتاو اتون
مدذور سبب میکند ه به ا تصر

در ماد  ،در هیئپ تصر

ورد و اسوتیذان را بور

استدباب ،حول نواتیم
باابراتن ،نتیجه هوان میکند ه مدقق در متن «کرات » فرمند:
«اظهرها سقنط النییة ماها و ثبنت النییة لافسها فی الواام و الواقطو » (مدقوق ح وی،
1۴08ق ،ج ،2ص)220
بررسی نظریات دیگر

از میان نررتات من ند در مسأله ،نررتة «اسوتورار ویتوپ توا بعوو از ب ونغ و رکوو» توام
نیسپ هوچاین نررته تفصیل میان «مقو داام» و «مقو ماقط » نیز توام نیسوپ کویخ انصوار
دربار اتن نررته ه مقو منقپ ،بوون اذن پور اتز ،ولی مقو داام موانع باکو؛ میهنتو:
«اهر در مقو منقپ ،اذن پوور یزم نباکوو ،در مقوو دااوم هوم تقیاو ًا اذن یزم نیسوپ ووام
غیرت ا از میدهو ه دختر بالغِ با ر برا مقو منقوپ آزاد باکوو ،اموا بورا مقوو دااوم
آزاد نبند و نیازماو اذن پور باکو؟!» (انصار 1۴1۵ ،ق ،ص)122
مطالعات فقه معاصر
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اتن ننع و بین ادله و ناین تفصی ی از نرر کویخ ،نوه بوا غیورت سوازهار اسوپ ،نوه بوا
مر

و نه با باا مقفء؛ در حالی ه و بین رواتات باتو مرفی باکو
ناانهه نررته تفصیل میان «پور» و « ور» هم تام نیسپ؛ زترا رواتاتی ه دربار

وور بوند

ویتپ ور را اولی از ویتپ پور میدانستاو نگننه میکند اتن رواتپ م بته را بر «ویتوپ
پور» و رواتپ نافیه را بر «ویتپ ور» حول رد؟!
اما در اتن میان ،نررته «تشرتک» فی الجو ه تامر اسپ؛ به اتن معاوا وه دختور بوالغِ رکویو
با ر برا ازدواج خند مستقل اسپ ،ولی احتیاط آن اسپ وه از پوور اذن بگیورد و نونن
احتیاط اسپ و نه فتنا و منارد آن فرق می او؛ تعای در نام اتفتی و مشواتر و در میوان

قباتل و اقنام ه زنوهی ننماً پورسوایرانه اسوپ و در فرهاگشوان ازدواج دختور بووون اذن
پور ،لهه ناگ بشوار میرود ،قاال به تشرتک کو  ،تا احتیاط وا ب ،تشرتک میباکو اموا
امعها

ه نانان دانشگاهی دارد و دختر بوالغِ رکویو بوا ر  ،بواهنش و دراتوپ تدصویل

می او و فهوم و در وش اهور از پوور و موادرش بیشوتر نباکوو ،وتور نیسوپ ،تاهوا احتورام
خاننادهی اتجاب می او ه از پور اذن بگیرد؛ حا احتیاط و نبی توا احتیواط اسوتدبابی
اما به هر تقوتر ،اتن حهم ظاهراً و حوا ر تک حهم ته یفی اسپ ،نه حهم وضعی
فروع فقهی
 .1حکم جلوگیری ولیّ از ازدواج دختر

در بعضی مناق و نام  ،برخی از اولیاء از ازدواج دختر با ر بالغ با ُفون او موانعوپ
می ااو اتن هوان خن

اه ی اسپ ه مان کنهر ردن دختر میکننو در اتن صونرت،

ویتپ پور و ور پور به ی ساقط اسپ هواهی نسوبپ بوه فورد

وه مویخناهوو بوا او

ازدواج او ،نرر دارنو ،در اتنهننه منارد مقل سلا می او :اتن ماو توا ا واز بور نوه
اساسی اسپ؟ آتا با سی اختف

کخصی دارد تا نه؟ اما اهر موانعپ با اصولِ ازدواج بوند

ویتپ او به ی ساقط میکند؛ ننن برا دختر حر ی خناهو بند؛ در حالی ه قورآن بوا
آته مَا جَعَلَ لَىَيْهُمْ فِي الهديينِ مِهنْ حَهرَجٍ (حوج( )78 :)22و سواو رواتوی «ی ضورر»
( یای1۴07 ،ق ،ج ،۵ص )29۴ن ناین حرج و ضرر را بر دختر میهیرد
کرع ،رماتپ «غبطه و مص دپ» منلی م یه یزم اسپ
مدقق ح ی(ر ) سقنط ویتپ پور و ثبنت ویتپ برا دختر را در فرض فنق« ،اظهور»
کورد اسپ اربرد اتن تعبیر در مساا ی اسپ ه نصنص و رواتاتی دارنو وقتی نصوی بور
حهم کرمی دیلپ نهاو ،باتو به اظهر رواتات موول ورد؛ پوس «اظهور» نواظر بوه رواتوات
مسأله اسپ ولی اهر حهم مسأله بر اسال قناموو م ووی و فقهوی بوه دسوپ آتوو ،تعبیور بوه
«اکبه» می ااو و اهر در مسألها نررتات متعود باکو ،به «احنط» تعبیور موی ااوو؛ تعاوی
اقتضا احتیاط از میان اتن نررتات« ،احنط ایقنا » اسپ

اذن پدر در ازدواج دختر باکره  /عبداهلل جوادی آملی

هفتای اسپ در ویتپ پور و ور« ،فقوان مفسو » افی اسوپ ،ولوی در ویتوپ حوا م
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احتیاط در حکم تکلیفی

هاهی به ا بیان حهم وا ب و تا حرام برا منضنع توا مسوألها مویهنتاوو احونط
ناین اسپ اتن احتیاط در حهم وضعی مسأله تأثیر نوارد و فقط در حهم ته یفی رتوان
دارد سر اتن منضنع آن اسپ ه حهم دو ننع اسپ :تک ننع به امر خار ی مربنط اسپ
و ننع دتگر به فعل مه ف؛ ننمی ه به امر خار ی مربنط اسوپ ،امورش دااور بوین نفوی و
اثبات اسپ؛ تعای بین بند و نبند و هسپ و نیسپ در اتنهننه مونارد ،احتیواط معاوا نووارد؛
ف اتن نواز تا صدیح اسپ تا باطل ،ففن مقوو توا صودیح اسوپ توا فاسوو نونن قضواتا
م ً
مربنط به هان خارج ،پاج ننع اسپ؛ نه در ف سفه و وفم و نوه در فیزتوک و رتاضوی و
نه در م نم دتگر ماناو اصن و فقه؛ قضاتا م ونم مخت وف توا ضورورت اسوپ توا امتاواع
امهان هم به تهی از آن دو باز میهردد ه از آن به وا ب تا ضرورت بالغیر تعبیر میکند
هر قضیها

ه پیام آن «بند و نبند» اسپ ،نه «باتوو و نباتوو» ،هوتش توا ضورورت اسوپ توا

امتااع و تا امهان اما اهر قضیرها به «باتو و نباتو» و «فعل مه ف» مربنط باکوو ،هوتش توا
و نب اسپ تا حرمپ ،تا استدباب ،تا راهوپ و توا اباحوه اتون قاموو در فقوه و اخوفق،
رتان دارد
پس تعبیر «احنط ایقنا » ناظر به حهوم ته یفوی اسوپ ،نوه حهوم وضوعی؛ زتورا حهوم
وضعی اصفً احتیاطبردار نیسپ
 .2تسهیل در ازدواج با «الحرج» و «الضرر»

مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

26

نهته دتگر آنهه ،مسأله نهاح در مین حا

ه حرموپ وتو ا دارد ،از توک نرور هوم

آسان تر از مسأله ما اسپ؛ به اتن معاا ه در ما کخص« ،یحرج» و «یضورر» وار
نویکند؛ اما در مسأله نهاح اهر پور

ه ویتپ دارد ،در دسوترل نباکوو و ارتبواط بوا او

فعفً قط باکو ،تا ارتباط با او غیر موهن تا بسویار دکونار باکوو و صوبر ردن و ماتررمانوون
دختر برا او حر ی باکو و تا بر او ضرر وارد او ،به اقتضا «یحرج» و «یضرر» ،دختور
برا ازدواج از تدپ ویتپ پور و ور خارج خناهو کو

نتیجهگیری

ناانهه مفحره کو نصنص مسأله بههننها اسوپ وه از نرور مدقوق ح وی(ر ) ،اظهور
سقنط ویتپ دربار دختر بوالغ بوا ر اسوپ و او در امور ازدواج مسوتقل اسوپ ،اموا کوهیو
ثانی(ر ) پس از بد ی طنینی از فتنا دادن ،پرهیز رد و احتیاط نوند اسپ ناانهوه سویو
و صاحب مرو و نیز سرانجام احتیاط رد اسپ سر اتن احتیاط آن اسپ ه مسأله «ما » بوا
مسأله «نامنل» تفاوت دارد؛ زترا ما برا انسان اسوپ ،وان هوم وا ِن انسوان اسوپ ،ولوی
نامنل از آن خواسپ و برا
اهر ما

سی نیسپ و انسان در مسأله نوامنل« ،اموین اهلل» اسوپ لوذا

سی را بردنو و او رضاتپ داد ،مسأله حل میکند و اهر سی را به نواحق شوتاو

و ولیر دم رضاتپ دهو ،مشهل حل میکند؛ اما اهر تجاوز به نامنل صونرت هیورد ،هویچ
س نویتنانو رضاتپ دهو و اتاهه کونهر توا پوور رضواتپ بوهوو ،امتبوار نووارد؛ زتورا
نامنل از آنِ آنها نیسپ تا رضاتپ دهاو پس متجواوز باتوو مجوازات کوند؛ نونن نوامنل
«حق اهلل» اسپ و به مانان امانپ به اتن فورد داد کوو اسوپ بوه هووین دلیول ،مسوأله یفور
تجاوز به نامنل از مصادتق حوود اسپ ،نه قصاص
از نگاهی دتگر ،مسأله نهاح از امنر امضاای کارع مقوول اسوپ ،نوه از امونر تأسیسوی؛
زترا ن هاح قبل از اسفم بند و بعو از اسفم هم میان مس وانان و غیر مسو وانان رتوان دارد
البته کارع مقول ،نهاح را ماناو بی امضاء نهرد  ،ب هه صورفاً حووود و ضونابطی بورا آن
تعیین رد اسپ ازاتنرو ،اهویپ مسأله نهاح ،بر خف

مساال صرفاً مباد ماناوو نوواز و

روز ه تعبو صر انو ،مقل« ،احتیاط» را تر یح میدهو؛ تعای اهویپ مسوأله و حی یوپ
اسپ؛ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَىَقَ لَهُم مينْ أَنفُسِهُمْ أَزْوَاجًها لِّتَسْههُنُوا إِلَيْهَها (روم()21 :)۳0؛
تعای مرد مسهن را ه از ساگ و هل اسپ ،به مانان نفقه تهیه می او ،ولی آراموش را زن
فراهم می او و اتن امر ،بسیار اهویپ دارد لذا اتجاب می او ه احتیاط در مسأله« ،احنط
ایقنا » باکو؛ البته ناانهه هذکپ با مفحره مجونع رواتات ،نتیجه بدو

هووان فرمواتش

مدقق ح ی اسپ ،اما اهویپ اسال خانناد مط ب مهم دتگر اسپ ه اهر نادتوو هرفتوه
کند ،به «ابغ

الدف »؛ تعای طفق ماجر خناهو کو
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خانناد  ،اقتضا ناین احتیاطی را دارد؛ خانناد ه به هفته قرآن من ب سهیاه و آراموش
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