ژپوهشانهم مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال اول ،شماره چهارم ،زمستان  ،8931ص19ـ77

بررسی فقهی شرط استقالل باکره برای اسقاط والیت از
دیدگاه فقهای مذاهب
[تاریخ دریافت7901/60/76 :؛ تاریخ پذیرش]7901/76/79 :
*

علی مرتضویمهر

چکیده

مشروسیت ازنواج نختر با غ و رشیدا نر ورتی ک بتواند امور زندگی خون را ب نحو مستقل اناره
کند و قدرد تصمیمگیری حیح نر امور زندگی خون را ناشمت باشمد و بمیم فمریبب نر میمان
نباشدا را میتوان از منظر فق مذاهب اسلمی با ت،ی ب آیاد و روایاد وارنه اثباد کمرن یهنمی
نختر با غ و رشیده نر امر ن،اح مستقل است و اذن و ی الزم نیست و پمدر یما جمد پمدری بمر او
والیت ندارند .نتیا آن ،نر ح،م ت،لیفیا نیازی ب اجازه پدر یا جد پدرى وجون ندارن و نر ح،م
وعهی نیز اجازه آنان شرط حت سقد نیست .روایاد امامی ارانه نختر رشمیده نر اممر ن،ماح را
مهتبر شمرنه است و بسیاری از سلمای امامی بر طبق آن فتوا نانهاند .نر میان اهمل سمنت نیمز
برخی استقل باکره را پذیرفت و برخی والیت پدر و جد را حاکم نانست اند سمده ان م فقهمای
مذاهبا اطلقاد آیاد قرآن نر باب ن،اح است و تمسک ب روایاد خا ا مربموط بم فقهمای
امامی میشون.
کلیدواژهها :نختر با غا ن،اح نخترا استقل باکرها ارانه نخترا والیت پدرا اذن و یا نختمر

رشیده.

* استادیار گروه الهيات دانشگاه رازی ،کرمانشاه

110mortazavi@gmail.com
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مقدمه
بی هک تنها ذا

اقدس الهی است یه بر تاام موجودا

دو گونه است :در انسانها به صور

والیت دارد .والیلت الهلی

تشریعی و در سایر موجودا

قهری و تکوینی؛ به

این بدان یه برای انسان مماوعه قواندنی قرار داد هد یله بلر اسلاس آزادی و اختدلارز
انتخاا و عال یند.
از طرفیز وظدفه هر مکتب توجه به زوایای مختمف ملورد ندلاز انسلان اسلت تلا در
سایه آن سعاد

افراد تضادن هود و ازجامله آنهلاز طریقله هلروع زنلدگی مشلترک و

تشکدل نهاد مقدس خانواد و چگونگی انتخاا هاسر است .ازدواج یکی از اریان مهر
زندگی بشرز بمکه سبب تکامل و تناسلل اسلت و از دیلدگا اسلالمز هلرایط و احکلام
ویژ ای دارد .در این مقاله بر آندر ضان بدان د قلو مهلر عمالای فلریقدن از ممالوع
اقوا ز قائالن به استقال دختر در نکاح را معرفی و ادله آنان را تبدلدن ینلدرز سلپ

بلا

توجه به این ادلهز را حل اصالح قانون مربوطه را ارائه دهدر.
اقوال در مسئله اذن ولی
در مسئمه اذن ولی چهارد قو آمد است .اقوا مهر به این قرارند:
 .7پدر والیت بر بایر رهدد ندارد؛ 7پ

دختر مستقل است و اگلر بخواهنلد او را

به ازدواج یسی درآورندز باید از او اجاز بگدرند.
 .2پدر بر دختر والیت داردز مستقالًز 2دختر رهدد باهد یا غدر رهدد ز بایر باهد یا
غدر بایر ؛ پ

ازدواج دختر به دست پدر است و دختر حلق ازدواج بلدون اذن پلدر را

ندارد.
 .9پدر و دختر در والیت مشترکاند؛ پ

باید اراد هر دو جاع هود.
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 .1مفيد ،محمد بننعمان ،احکام النساء ،ص .36

 .2یزدی سيد محمد کاظم ،عروة الوثقی فيما تعم به البلوی ،ج ،2ص .563

 .3شاهرودی سيد محمود و دیگران ،فرهنگ فقه مطابق مذه

اهل بيت عليه السالم ،ج ،2ص .83
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 .8پدر در عقد متعه والیت دارد و دختر در عقد دائر.
 . 6عک

قو چهارم.

7

2

 .0در والیت نکاح بدن پدر و دختر تخددر وجود دارد به معنای آنکله اراد یکلی در
صور

عدم تزاحر با اراد دیگری نافذ است و در مورد تلزاحر هلری

تنفدذ اراد داهته است مقدم میهود.

یله تقلدم در

9

 .1پدر و دختر والیت مستقل دارند؛ 8ولی در موارد تزاحر عقد پدر مقدم میهود.
 .1پدر و دختر هر دو والیت مستقل دارند 6و میتوانند اذن نکاح دهنلدز منتهلا پلدر
میتواند عقد دختر یه بدون اذن او بود را فسخ یند.
 .0دختر استقال داردز ولی احتداط در تحصلدل اذن پلدر اسلت بله ایلن هلرط یله
انتخاا دختر هتک حرمت پدر نباهد؛ پ

اگر دختلر بلا یسلی قصلد ازدواج دارد یله

هتک پدر استز پدر می تواند دختر را منع یندز ولی حق ندار او را ممبور بله نکلاح بلا
هخصی خاد یند.

0

قول به استقالل دختر و قائالن آن
قائالن به استقال دختر معتقدند بایر رهدد میتواند مستقالً اقدام به ازدواج ینلد و
پدر و جدز والیتی بر او ندارند؛ اگر پدر یلا جلد پلدری بخواهنلد او را بله عقلد یسلی
درآورندز باید از او اجاز بگدرند .این قو از قرن چهارم تاینون در بدن فقها مطرح بود
است 1و فقهای بزرگی مثل هدخ مفدد در احکلام النسلاءز 7سلدد مرتضلی در انتصلار 2و
 .1خویی ،سيد ابوالقاسم ،موسوعه امام خویی ،ج ،33ص .213

 .2سبزواری ،سيد عبداالعلی ،مهذ

 .3شبيری زنجانی ،سيد موسی ،کتا

االحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،ج  ،24ص .261
النکاح ،ج ،12ص .4212

 .4شاهرودی سيد محمود و دیگران ،همان.
 .5همان.

 .6سبزواری ،سيد عبداالعلی ،همان ،ص .264

 .1شبيری زنجانی ،سيد موسی ،کتا

نکاح ،ج،11درس ،415ص.2

 / 11پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی ،سال اول ،شماره چهارم

ناصریا ز 9هدخ طوسی در التبدانز 8ابنجنددز 6ابنحاز ز 0سلمّارز 1ابلنادریل ز 1عالمله
حمی در چند یتاا (تذیر ز 0قواعدز76تحریرز 77تبصلر  72و ارهلاد)79ز فخلرالاحققدنز

78

فاضل مقدادز 76ههدد او ز 70ههدد ثانیز 71محقق یرییز 71محقق حمیز 70فاضلل آبلیز

26

مممسی او ز 27فدض یاهانیز 22صاحب جلواهرز 29هلدخ انصلاریز 7صلاحب ریلاضز
 .1مفيد ،محمد بننعمان ،احکام النساء ،ص.36

 .2شریف مرتضی ،علی بنحسين موسوب ،االنتصار فی انفرادات اإلمامية ،ص .253

 .3مروارید ،علیاصغر ،سلسلة الينابيع الفقهية (المسائل الناصریات) ،ج ،15ص ،52م.181
 .4طوسی ،محمد بنحسن ،التبيان فی تفسير القرآن ،ج ،2ص  281و .253
 .5عالمه حلی ،مطتلف الشيعة فی نحکام الشریعة ،ج ،5ص .114
 .6فاضل آبی ،حسن بنابیطال  ،کشف الرموز ،ج ،2ص .112
 .1سالّر ،حمزة بنعبدالعزیز ،المراسم ،ص .145
 .1حلی ،ابنادریس ،السرائر ،ج ،2ص .861

 .1حلی ،حسن بنیوسف ،تذکرة الفقهاء ،ص .856

 .13حلی ،حسن بنیوسف ،قواعد األحکام ،ج ،3ص.14:
 .11حلی ،حسن بنیوسف ،تحریر األحکام ،ج ،2ص .6
 .12حلی ،حسن بنیوسف ،تبصرة المتعلمين ،ص .134
 .13حلی ،حسن بنیوسف ،إرشاد األذهان ،ج ،2ص .5

 .14حلی ،فطر المحققين ،إیضاح الفوائد ،ج3ص125و.131

 .15فاضل مقداد ،التنقيح الرائع ،ج ،3ص 31؛ کنز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،2ص .215
 .16شهيد اول ،محمد بنمکی ،اللمعة الدمشقيه ،ص .154

 .11شهيد ثانی ،زینالدین بنعلی ،الروضة البهية ،ج ،8ص .116
 .11کرکی ،محقق ثانی ،جامع المقاصد ،ج ،12ص .123

 .11حلی ،جعفر بنحسن ،المطتصر النافع ،ج ،1ص .153

 .23فاضل آبی ،حسن بنابیطال  ،کشف الرموز ،ج ،2ص .113
 .21مجلسی اول ،محمدتقی ،روضة المتقين ،ج ،5ص 134

 .22فيض کاشانی ،محمد محسن ،مفاتيح الشرائع ،ج ،2ص 268
 .23نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،ج ،25ص 154
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مدرزای قایز 9آیت اهلل سدد عبدالهادی هدرازیز 8آیت اهلل سدد ابوالحسن اصفهانیز 6آقلا
ضداءالدین عراقی 0و مدرزای نایدنی 1قائل به این نظریه هستند.
عالو بر اینز برخی از عماا برای این قو ز ادعای اجااع یرد ز برخی آن را به ایثلر
فقها نسبت داد و برخی دیگر آن را قو مشهور دانستهاند؛ از جامه سدد مرتضی ادعای
اجااع یرد است 1.ابنادری

حمی در ازدواج موقت ادعای اجااع یلرد  0و در ازدواج

دائر ایثر محصالن از اصحاا را قائل به استقال بایر دانسلته اسلت 76.هلدخ انصلاری
ادعای ههر

یرد ز77صاحب حدائق مشهور متکخران را قائلل بله ایلن قلو دانسلته72و

صاحب ریاض ادعای ههر

79

عظداه بر این قو یرد است .فدض یاهانی این قو را

به ایثر فقها نسبت داد و آن را مشهور دانسته است 78.صاحب جواهر ندز ههر
و محصَّل در بدن قدما و متکخرتان را استقال بایر میداند.

منقو

76

قائالن به این قو دختر بالغه رهلدد را در املر ازدواجز مسلتقل و والیلت وللی را
ساقط میینند و اجاز او را هرط صحت نکاح نایدانند.
 .1شي انصاری ،مرتضی بنمحمد امين ،کتا النکاح ،ص .112
 .2طباطبایی ،سيد علی ،ریاض المسائل ،ج ،11ص 53
 .3ميرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،4ص  ،341مسئله .166

 .4یزدی ،سيد محمد کاظم طباطبایی ،العروة الوثقی (المحشی) ،ج ،8ص .624
 .5همان.
 .6همان.

 .1همان.
 .1شریف مرتضی ،علی بنحسين موسوب ،االنتصار فی انفرادات اإلمامية ،ص .253
 .1حلی ،ابنادریس ،السرائر ،ج ،2ص .862
 .13همان ،ص.861
 .11شي انصاری ،مرتضی بنمحمدامين ،کتا

النکاح ،ص .112

 .12بحرانی ،یوسف بناحمد ،الحدائق الناضرة ،ج 23ص.211:
 .13طباطبایی ،سيد علی ،ریاض المسائل ،ج ،11ص .54

 .14فيض کاشانی ،محمدمحسن ،مفاتيح الشرائع ،ج ،2ص .268
 .15نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،ج ،25ص .158
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ادله قول استقالل
دلیل اول :مقتضای اصل

در تبددن این دلدل میتوان گفت بر اساس این اصل الزم میهلود یله هلدچ انسلانی
بر انسان دیگر والیت نداهته باهد .ضان آنکه ماکن است منشک این اصلل استصلحاا
باهد؛ با این بدان یه والیتی بر ای پدر و جلد بعلد از بملوغ وضلع نشلد اسلتز هنگلام
ازدواج در والیت پدر هک مییندر و استصحااز عدم والیت پلدر بلر دختلر را اثبلا
مییند.
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اگر یسی بگوید یه استصحاا والیت دوران صغار
یعنی چون پدر در دوران صغار

را مییندرز نه دوران بملوغ را؛

بر بچه والیت داهتهز اینلون ندلز داردز پل

والیلت

ثابت میهودز میگویدر یه یکی از اریان استصحااز بقای موضوع استز حا آنکله در
مسئمه ما به جهت تبد موضوع از صغدر به یبدر ز موضوع عوض هد استز بنلابراین
استصحاا والیت دوران صغار

پدر بر بچه صحدح ندست.

هاچندن ماکن است گفته هود مراد از اصل عاوماتیاند یه انسان بلالغ عاقلل را در

عال به عقودش ممزم میینند (مانند «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شاروطهم»)ز وللی
اگر پدر یا جد دختر بایر عقدی را عمده او جاری ینندز عال به آن عقد و التزام بله آن
بر او الزم ندست.

2

دلیل دوم :تسلط الناس علی انفسهم

برخی از بزرگان از قاعد تسمط الناس عمی انفسهر استفاد یرد اند؛ به این بدلان یله
هر یسی بر خود سمطنت تامه مطمقه دارد و الزمه این سمطنتز اعتبار نداهلتن سلمطنت
یا رضایت غدر در تصرفا

نفسانده است 9.بر این اساسز دختر بلر خلود تسلمط دارد و

تسمط او لزوم اجاز گرفتن از دیگرانز از جامه ولی در نکاحز را نفی مییند.
 .1مکارم شيرازب ،ناصر ،کتا
 .2همان.

النکاح ،ص.264

 .3مؤلفان زیر نظر هاشمی شاهرودی سيد محمود ،مجله فقه اهل بيت ،ص .11
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مناقشه در قاعده :نهایت نتدمه این استدال نفی سمطنت پدر است یه نالیتلوان از
آن استقال دختر در نکاح را نتدمه گرفت؛ چه بسا اذن پدرز در علدن حلا یله والیلت
نداردز ثابت باهد.
رد مناقشه :مفاد سمطنت انسان بر خودشز سمطنت تامه مطمقه است و الزمه آن ایلن
است یه اذن و رضایت غدر الزم نباهد.

7

دلیل سوم :یتاب
آیه اول

فَإمنْ طَلَّقَهَا فَالَ تَحملُّ لَه ممنْ بَعْد حَتَّی تَنْکحَ زَوْجاً غَيرَه فَإمنْ طَلَّقَهَا فَالَ جنَاحَ عَلَيهممَاا
نَنْ یتَرَاجَعَا إمنْ ظَنَّا نَنْ یقميمَا حدودَ اللَّهم وَ تملْک حدود اللَّهم یبَينهَا لمقَوْم یعْلَمونَ؛

اگر (بعد از دو طالق و رجوع ،بار دیگر) او را طالق داد ،از آن به بعاد ،زن بار
او حالل نطواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگرب انتطا

کند .اگار (همسار دوم)

او را طالق گفت ،گناهی ندارد که بازگشت کنند؛ در صاورتی کاه امياد داشاته

باشند که حدود الهی را محترم میشمرند .اینها حدود الهی است که (خادا) آن
را براب گروهی که آگاهاند ،بيان

مینماید2.

استدال به این آیه بر استقال دختر بایر در یالم ههدد به اختصار آمد یه میتوان
آن را چندن تشریح یرد یه استدال از دو فقر تشکدل هد است .7 :آیه نکاح را بله زن

لل یه اطالق آن هامل بایر ندز میهود لل نسبت داد است« :تنکح زوجا» (زن نکاح را
جایز بشارد) .هاچندن فرض سه طالقه بلرای دختلر بلایر ندلز متصلور اسلت (بلایر
مستقالً مختار به ازدواج ممدد است یه هاان محمل است)؛ بنلابراین اگلر دختلر بلایر
برای بار سوم طالق داد هود می تواند خلود را بله عقلد دیگلری درآورد .ایلن جلوازز
استقال دختر بایر در ازدواج را اثبا

مییند.

9

 .1روحانی قمی ،سيد صادق حسينی ،فقه الصادق عليه السالم ،ج  ،21ص .162
 .2بقره ،231 :ترجمه ناصر مکارم شيرازی.
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« .2رجوع بعد از محملز یه با ضادر تثنده و در باا تفاعلل آملد اسلت (یتراجعلا)ز
داللت دارد یه رجوع برای دختر ندز جایز است و چون رجوع مقدد به قدد خاصی نشد
است میتوان رجوع استقاللی را نتدمه گرفت؛ یعنلی رجلوعی یله ندازمنلد عقلد نکلاح
ممدد باهدز مطمقاً اهکالی ندارد و برای بایر جایز اسلت .بنلابراین ملیتلوان اسلتقال
دختر در امر نکاح را نتدمه گرفت» .هاانطور یه هریف مرتضی بدلان یلرد ز ملیتلوان
گفت« :اطالق آیه در اخبار از نکاح زن با مرد و در اطالق آیه در اخبار از رجوع زن بله
مرد داللت دارد یه زن در رجوع مستقل استز چه بایر باهد و چه غدر آنز مگلر آنکله
بگویدر اطالق در مقام بدان ندست».

7

آیه دوم

وَ الَّذمینَ یتَوَفَّوْنَ ممنْکمْ وَ یذَرونَ نَزْوَاجاً یتَرَبَّصْنَ بمأَنْفسمهمنَّ نَرْبَعَاةَ نَشْاهر وَ عَشْاراً
فَإمذَا بَلَغْنَ نَجَلَهنَّ فَالَ جنَاحَ عَلَيکمْ فميمَا فَعَلْنَ فمی نَنْفسمهمنَّ بمالْمَعْروفم وَ اللَّاه بممَاا

تَعْمَلونَ خَبمير؛

و کسانی که از شما میميرند و همسرانی باقی میگذارند ،باید چهار ماه و ده روز
انتظار بکشند (و عده نگه دارند) و هنگامیکه به آخر مدتشان رسيدند ،گناهی بار

شما نيست که هر چه میخواهند درباره خودشان بهطور شایسته انجام دهند (و با
مرد دلطواه خود ازدواج کنند)؛ و خدا به آنچه عمل میکنيد ،آگاه

است2.

در این آیهز چنانکه محقق خویی اهار یرد استز «یتَرَبَّصْنَ» هامل بلایر و ثدبله
می هودز چرایه مقدد به قددی نشد و اطالق دارد؛ بنابراین دختر بایر رهدد اگر قبل
از دخو ز هوهرش بادردز باید چهلار ملا و د روز علد وفلا

نگلا دارد 9.بعلد از

موعدز قرآن می فرماید« :فَالَ جنَاحَ عَلَيک مْ فميمَا فَعَلْنَ فما ی نَنْفسماهمنَّ بماالْمَعْروفم»؛ یعنلی
می تواند با مرد دلخواهر ازدواج یند .آیه ازدواج را مقدلد بله اذن وللی نکلرد و در
اینما بای ر عد زن ثدبه قرار داد هد است؛ بنابراین از دو اطالق لل یکی «یتربصلن»
 .1شریف مرتضی ،علی بنحسين موسوب ،االنتصار فی انفرادات اإلمامية ،ص .254
 .2بقره ،234 :ترجمه ناصر مکارم شيرازی.

 .3خویی ،سيد ابوالقاسم موسوب ،موسوعة اإلمام الطوئی ،ج ،33ص.211:
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و دیگری «فَالَ جنَاحَ عَلَيک مْ فميمَا فَعَلْنَ فمای نَنْفسماهمنَّ بماالْمَعْروفم» للل اسلتقال دختلر
نتدمهگدری میهود.
مناقشه در استدالل :ماکن است یسی بگوید «بلالاعروف» بله معنلای بلا اذن وللی
بودن عقد است یه در این صور ز برای صحت نکاح اذن ولی الزم است و نالیتلوان
استقال دختر را نتدمه گرفت.

7

رد مناقشه :این استدال با فقلر «فَاالَ جنَااحَ عَلَايکمْ فميمَاا فَعَلْانَ فمای نَنْفسماهمنَّ» رد
میهود؛ زیرا نای هود آیه هر اجاز وللی را هلرط بدانلد و هلر بگویلد هلر طلور یله
میخواهی تصادر بگدر .در واقع این دو در مقابل هراند.

2

آیه سوم

وَ إمذَا طَلَّقْتم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ نَجَلَهنَّ فَالَ تَعْضلوهنَّ نَنْ ینْکحْنَ نَزْوَاجَهنَّ إمذَا تَرَاضَاوْا

بَينَهمْ بمالْمَعْروفم ذلمک یوعَظ بمهم مَنْ کانَ ممنْکمْ یؤْممن بماللَّاهم وَ الْياوْمم الْارخمرم ذلمکامْ
نَزْکی لَکمْ وَ نَطْهَر وَ اللَّه یعْلَم وَ نَنْتمْ الَ تَعْلَمونَ؛

و هنگامی که زنان را طالق دادید و عدّه خود را به پایاان رسااندند ،ماانع آنهاا
نشوید که با همسران خویش ازدواج کنند ،اگر در ميان آنان به طرز پسندیدهاب

تراضی برقرار گردد .این دستورب است که تنها افرادب از شما که ایمان به خادا
و روز قيامت دارند ،از آن پند میگيرند (و به آن عمل میکنند) .ایان (دساتور)

براب رشد (خانواده هاب) شما مؤثرتر و براب شستن آلودگیها مفيدتر اسات؛ و
خدا میداند و شما

این آیه ندزز مانند آیا

نمیدانيد3.

قبلز هر بر بایر و هر بر ثدبه دالللت ملیینلد؛ یعنلی علدّ

طالق هر یدام یه تاام هد لل یه در فرض بایر ماکن اسلت در اثلر نزدیکلی از دبلرز
عدّ الزم هد باهد لل بر اساس «تراضو» یه در آیه آمد ز میتوانلد بلا هاسلر پدشلدنر
 .1شریف مرتضی ،علی بنحسين موسوب ،االنتصار فی انفرادات اإلمامية ،ص.254
 .2همان.

 .3بقره ،232 :ترجمه ناصر مکارم شيرازی.
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ازدواج یند .البته در آیه در ازدواج بعد رضایت طرفدن مورد توجه قرار گرفتله اسلت و
با اینکه زن هنوز بایر محسوا میهودز اذن ولی الزم ندست؛ هرچند ماکن است گفته
هود بر مدخو از را دبر بایر صدق ناییند.

7

دلیل چهارم :برخی عمومات (غیر از عموم وفای به عقد)

برخی از عاوما

بر استقال دختر در نکاح بعد از رهد دالللت دارنلد یله در پلی

میآیند.
روایت ابوالحسین خادم ،بیاع لؤلؤ
وَ فمی الْطمصَالم عَنْ نَبميهم عَنْ سَعْد عَنْ نَحْمَدَ بن محَمَّد عَنم ابن نَبمی نَصْر عَنْ نَبمی
الْحسَينم الْطَادممم بَياعم اللُّؤْلؤم عَنْ نَبمی عَبْدم اللَّهم قَالَ :سَأَلَه نَبمی وَ نَنَاا حَاضمار عَانم

الْيتميمم مَتَی یجوز نَمْره -قَالَ حَتَّی یبْلغَ نَشدَّه -قَالَ وَ مَا نَشدُّه قَالَ الماحْتملَام قلْت

قَدْ یکون الْغلَام ابن ثَمَانمی عَشْرَةَ سَنَةً لَا یحْتَلمم نَوْ نَقَلَّ نَوْ نَک ثَرَ قَالَ إمذَا بَلَغَ ثَلَاثَ
عَشْرَةَ سَنَةً کتم َ لَه الْحَسَن وَ ک تم َ عَلَيهم السَّيئ وَ جَازَ نَمْره إملَّا نَنْ یکونَ سَفميهاً
ن َو ْ

ضَعميفاً؛2

ابوالحسين خادم نقل میکند :پدرم از حضارت اماام صاادق (ع) پرسايد« :چاه
زمانی یتيم بر امورش مسل میشود؟» .حضرت فرمود« :وقتای باه سان رشاد

برسد» .پرسيد« :و آن چه زمانی است؟» .فرماود« :هنگاام احاتالم یتايم اسات».
پدرم گفت« :گاهی پسر هجده ساله میشود ،ولی محتلم نمایشاود» .حضارت

فرمود« :هر وقت به بلوغ رسيد و تکليف بر او نوشته شد ،تسل او بر اماورش

جایز است».

این روایت بر جواز تصرفا
طرفی دلدمی نداریر یه روایا

مسلتقل یتلدر بعلد از احلتالم و رهلد دالللت دارد؛ از
را مختص صبی بداندرز بمکه از باا تغمدبز هامل صلبده

.1خویی ،سيد ابوالقاسم موسوب ،موسوعة اإلمام الطوئی ،ج ،33ص.211
 .2حر عاملی ،محمد بنحسن ،وسائل الشيعة ،ج ،15ص .412
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ندز میهوند .آنچه در این موارد اهادت دارد خروج یتدر از صغار
غدر است؛ پ

در ازدواج هر پ

و بالتبعز از والیلت

از بموغز از والیت دیگری خارج میهود.

نقد :سند روایت اعتبار دارد و حضر

7

در مقام بدان زمان تسمط صبی بر املور خلود

است؛ اما اینکه روایت از باا تغمدب هامل صبده ندز هودز خالف ظاهر اسلت .بنلابراین
نایتوان الغای خصوصدت ی رد و ذیلور
می تواند منصرف به تصرفا

را دخدلل ندانسلت؛ بله علالو یله روایلت

مالی باهد و در نکاحز بله مملرد بملوغز عنلوان رهلدد یلا

رهدد بر یتدر صدق نکند.
روایت عبداهلل بنسنان
عمدَّة ممنْ نَصْحَابمنَا عَنْ نَحْمَدَ بنمحَمَّدم بنعميسَی عَنم الْوَشَّاءم عَنْ عَبْدم اللَّهم بنسمانَان
عَنْ نَبمی عَبْدم اللَّهم قَالَ إمذَا بَلَغَ نَشدَّه ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَانَةً وَ دَخَالَ فمای الْاأَرْبَعَ عَشْارَةَ

وَجَ َ عَلَيهم مَا وَجَ َ عَلَی الْمحْتَلمممينَ احْتَلَمَ نَوْ لَمْ یحْتَلممْ کتمبَتْ عَلَيهم السَّايئَات وَ

کتمبَتْ لَه الْحَسَنَات وَ جَازَ لَه کلُّ شَیء إملَّا نَنْ یکونَ ضَعميفاً نَوْ

سَفميهاً؛2

عبداهلل سنان از امام صادق (ع) نقل میکند کاه حضارت فرماود« :هنگاامی کاه
سيزده سالگی صبی تمام شد و داخل در چهارده سالگی شد ،واج
او هر آنچه بر مکلفان واج

میشود بر

شده است ،خواه محتلم شود یا نشاود .سايئات و

حسنات بر او نوشته میشود و همه کارها برایش جایز است ،مگر اینکه ضعيف

یا سفيه باشد».

از این روایت ندز میتوان ذیر صبی را از باا تغمدب گرفت و اختدار صبده را نتدمله
گرفت .آیتاهلل مکارم در ذیل حدیث میفرماید« :هلاید صلاحب حلدائق یله بله اینهلا
استدال نکرد استز نه به خاطر این است یه این روایا
است یه این روایا
 .1اراکی ،محمدعلی ،کتا

را ندید ز بمکه از این جهلت

را قابل عال ناىدانسته؛ چون داللت بر استقال بایر دارد».
النکاح ،ص.44

 .2کلينی ،ابوجعفر محمد بنیعقو  ،الکافی ،ج ،13ص .811

 .3مکارم شيرازب ،ناصر  ،کتا

النکاح ،ج ،2ص .44
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باید دو نکته را در نظر داهت .7 :آیا واقعاً صبیز با توجه به ذیر سن اوز موضوعدت
ندارد؟  .2آیا ازدواج از اموری است یه صبده بعد از بموغ بر آن مسمط میهود یلا اصلالً
خارج از هئونا

تصادای او است؟ البته این تردید باطل است؛ چرا یه قدد یلل هلیء

در روایت هامل نکاح ندز میهودز مگر اینکه اساساً آن را منصرف از نکاح بداندر.
موارد فوق مطالبی اند یه تحت عناوین قاعد اولدهز قاعد تسمطز آیلا
به دست میآید .حا نوبت به بررسی روایا

و عاوملا

خاصه در این باا میرسد یله انهلاءاهلل

به ذیر موارد مهر آنها بسند مییندر.
دلیل پنجم :روایات خاصه در باب استقالل دختر در نکاح
روایت برید بنمعاویه
عَلمی بنإمبْرَاهميمَ عَنْ نَبميهم عَنم ابننَبمی عمَير عَنْ عمَرَ بننذَینَةَ عَنم الْفضَيلم بانیسَاار
وَ محَمَّدم بنمسْلمم وَ زرَارَةَ بننَعْينَ وَ برَیدم بنمعَاومیاةَ عَانْ نَبمای جَعْفَار (ع) قَاالَ:

«الْمَرْنَة الَّتمی قَدْ مَلَکتْ نَفْسَهَا غَيرَ السَّفميهَةم وَ لَا الْماوَلَّی عَلَيهَاا إمنَّ تَزْومیجَهَاا بمغَيارم

وَلمی

جَائمز»؛7

روایت فضال از امام بااقر (ع) اسات کاه فرمودناد« :زنای کاه صااح

اختياار

خودش است و سفيه و تحت والیت نيست ،می تواناد بادون اذن ولای ازدواج

کند».

استدالل :مراد از ولی در روایتز من بدد عقد النکاح استز یعنلی «وللی در نکلاح
مراد است»؛ بنابراین معنا چندن میهود« :زنی یه سفده ندستز اختدار خلود را دارد و در
امر ازدواجر مستقل است» 2.از طرفی اطالق زن هامل بلایر و غدلر بلایر ملیهلود؛
بنابراین دختر بایر در ازدواجر مستقل است.

 .1کلينی ،ابوجعفر محمد بنیعقو  ،الکافی ،ج ،8ص .351

 .2خویی ،سيد ابوالقاسم موسوب ،موسوعة اإلمام الطوئی ،ج ،33ص.211
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روایت عبدالرحمن
الْحسَين بنمحَمَّد ،عَنْ معَلَّی بنمحَمَّد ،عَنم الْحَسَنم بنعَلمی ،عَنْ نَبَانم بانعثماان،

عَنْ عَبْدم الرَّحْمنم بننَبمی عَبْدم اهللم عَنْ نَبمی عَبْدم اللّاهم (ع) قَاالَ« :تَازَوَّج الْمَارْنَة مَانْ

شَاءَتْ إمذَا کانَتْ مَالمکةً لمأَمْرمهَا فَإمنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ

وَلمياً»؛7

اختيار

عبدالرحمن روایت میکند که امام صادق (ع) فرمودند« :زنی که صاح

خودش است با هر کاه بطواهاد مایتواناد ازدواج کناد و اگار خواسات امار

ازدواجش را به کسی واگذار میکند».

استدالل :هاانطور یه مرحوم خویی فرمود اندز اگر حال فقر «مَالکلةً لکَمْرِهَلا» بلر
بالغه صحدح باهدز اطالقر هامل بایر رهدد میهود؛ بنابراین میتلوان نتدمله گرفلت
یه بایر رهدد در امر ازدواج مستقل است.

2

روایت زراره
وَ بمإمسْنَادمه (محمدم بنالحسن) عَنْ عَلمی بنإمسْمَاعميلَ الْمميثَممی عَنْ فَضَالَةَ بننَیاو َ

عَنْ موسَی بنبَکر عَنْ زرَارَةَ عَنْ نَبمی جَعْفَر قَالَ« :إمذَا کانَتم الْمَارْنَة مَالمکاةً نَمْرَهَاا
تَبميع وَ تَشْتَرمی اا وَ تعْتمق وَ تَشْهَد وَ تعْطمی ممنْ مَالمهَا مَا شَاءَتْ اا فَإمنَّ

خبر زراره از امام باقر (ع) که فرمودند« :هرگاه زن صاح

»...؛9

اختياار خاود باشاد

بهگونهای که بتواند خرید و فروش کند و بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال
خود به هر کس میخواهد ببطشد ،نظرش در مورد نکاح نيز نافذ اسات و اگار

بطواهد می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند؛ اما اگر اینچناين نباود ازدواج او،

جز با اذن ولی ،جایز نيست».

استدالل :تقریب استدال به روایت عبار

از این است یه :ظاهر جالال

«تبياع و

تشترب و »...این است یه توصدف و توضدح براى معناى «مالکة امرها» هستند (حلا بله
 .1کلينی ،ابوجعفر محمد بنیعقو  ،الکافی ،ج ،11ص.581

 .2خویی ،سيد ابوالقاسم موسوب ،موسوعة اإلمام الطوئی ،ج  ،33ص.212
 .3حر عاملی ،محمد بنحسن ،وسائل الشيعة ،ج ،21ص .258
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نحو وصفدت یا بدلدت یا غدر آن)؛ بنابراین اگر رفع منع در امور مالی از او هلد ز ماللک
امور خود در تاامی هئون است و در امر ازدواجر ندز مستقالً میتواند تصادر بگدرد و
ازدواج یند 7.در اینما باید بدفزایدر نحو استدال امام نشان میدهد یه جلواز تصلرفا
مالی مهر و استقال بر آنها هاهد بر صالحدت و استقال بلایر بلرای انتخلاا هاسلر
بدون اذن پدر است و از اینما میتوان ادعای انصراف در برخلی ادلله دیگلر را جلواا
داد.
روایت از ابیعبداهلل (ع)
محَمَّد بننَحْمَدَ بنیحْيی عَنم الْعَبَّاسم بنمَعْروف عَنْ سَعْدَانَ بنمسْلمم عَانْ رَجال
عَنْ نَبمی عَبْدم اللَّهم ع قَالَ لَا بَأْسَ بمتَزْومیجم الْبمکرم إمذَا رَضميتْ ممنْ غَيرم إمذْنم

نَبَوَیهَا؛2

امام صادق (ع) فرمودند« :به همسر گارفتن (یاا ازدواج باا) بااکره در صاورت
رضایت او ،بدون اذن پدر و مادرش ایرادی ندارد».

استدالل :در یتاا نکاح آیتاهلل زنمانی آمد است« :یانّه اهعار دارد به اینکه دختلر
بایر یه بزرگ هد رضایت خودش یافى است و دیگر رضایت ابلوین یله در صلغدر
معتبر استز در مورد او معتبر ندست .یکن ابوین در والیت داهلتن بلر نکلاح صلغدر و
والیت نداهتن در نکاح بالغه حکر واحدى دارند».

9

روایت ابیمریم
ما رواه الکافی« :الْحسَين بنمحَمَّد عَنْ معَلَّی بنمحَمَّد عَنم الْحَسَنم بنعَلمای عَانْ
نَبَانم بنعثْمَانَ عَنْنَبمی مَرْیمَ عَنْ نَبمی عَبْدم اللَّهم قَالَ« :الْجَارمیة الْبمکر الَّتمای لَهَاا نَ
تَتَزَوَّج إملَّا بمإمذْنم نَبميهَا» وَ قَالَ« :إمذَا کانَتْ مَالمکةً لمأَمْرمهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی

شَاءَتْ»؛8

لَاا

 .1بحرانی ،آل عصفور یوسف بناحمد بنابراهيم ،الحدائق الناضارة فای نحکاام العتارة الطااهرة ،ج،23
ص.223

 .2طوسی ،ابوجعفر محمد بنحسن ،تهذی
 .3زنجانی ،سيد موسی شبيرب ،کتا

األحکام 11 ،جلد ،ج ،5ص .284

نکاح ،ج ،11ص.3515

 .4کلينی ،ابوجعفر محمد بنیعقو  ،الکافی ،ج ،8ص .352

بررسی فقهی شرط استقالل باکره برای اسقاط والیت از دیدگاه فقهای مذاهب 11 /

ابیمریم نقل میکند که امام صادق (ع) فرمودند« :دوشيزهای که پادر دارد ،جاز
با اذن پدرش نمیتواند شوهر کند» و فرمودند« :اگار صااح

باشد ،میتواند با هر که خواست ازدواج کند».

اختياار خاودش

استدالل :مرحوم خویی میفرماید اگر جامه او را به صغدر بلایر و جامله دوم را
به یبدر بایر حال یندرز مدعا اثبا

میهود 7.بنابراین نظریهز در مطمق بایر نایتلوان

والیت را ساقط دانستز ولی در بایر رهدد یا یبدر ز والیت ساقط است.
دلیل ششم

روایاتی یه بر جواز نکاح بایر بدون اذن ولی در نکاح دائر و حتی در متعه دالللت
دارند و روایاتی یه دائر را اولی میدانند .بر اساس این روایا ز اگر متعهز بلا توجله بله
عار و ننگ بودن ممامعت از را فرج و احتاا رسوایی و حدمهز بلدون اذن وللی جلایز
باهدز به طریق اولی ازدواج دائر جایز است.
روایت اول
وَ بمإمسْنَادمهم (شي ) عَنْ نَبمی سَعميد عَنم الْحَلَبمی قَالَ سَأَلْته عَنم التَّمَتُّاعم ممانَ الْبمکارم إمذَا

کانَتْ بَينَ نَبَوَیهَا ،بملَا إمذْنم نَبَوَیهَا ،قَالَ« :لَا بَاأْسَ مَاا لَامْ یقْاتَضَّ مَاا هنَااک لمتَعمافَّ
بمذَلمک»؛2

حلبی از امام (ع) میپرسد آیا میتوان با دختر باکرهای که در نزد پدر و مادرش
زندگی میکند ،بدون اذن والدینش ازدواج موقت کارد .آن حضارت فرمودناد:

«ایرادی ندارد ،به شرطی که دخولی صورت نگيرد تاا باه ایان وسايله عفات و

پاکدامنی پيشه

کند»3.

 .1خویی ،سيد ابوالقاسم موسوب ،موسوعة اإلمام الطوئی ،ج ،33ص .212
 .2حر عاملی ،محمد بنحسن ،وسائل الشيعة ،ج ،21ص.32

 .3مکارم شيرازی ،ناصر ،کتا

النکاح ،ص .268
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روایت دوم
محمد بنالحسن عن محمد بناحمد بنیحيی عن موسی بنعمر بنیزید عن محماد

بنسنان عَنْ نَبمی سعيد الْقَمَّاطم عَمَّنْ رَوَاه قَالَ :قلْت لمأَبمی عَبْدم اللَّهم ع جَارمیاة بمکار بَاينَ
نَبَوَیهَا ،تَدْعونمی إملَی نَفْسمهَا سمرّاً ممنْ نَبَوَیهَا نَ فَأَفْعَل ذَلمک ،قَالَ :نَعَمْ وَ اتَّقم مَوْضمعَ الْفَارْجم،

قَالَ قلْت فَإمنْ رَضميتْ بمذَلمک ،قَالَ وَ إمنْ رَضميتْ بمذَلمک ،فَإمنَّه عَار عَلَی

الْأَبْکارم»7.

شطصی به امام صادق (ع) گفت« :دختری که با والدینش زندگی میکند ،مرا به

خویش فراخوانده است؛ آیا این کار را انجام دهم؟» .امام (ع) فرمود« :بلاه ،و از

فرجش پرهيز کن» .گفت« :اگر راضی بود چه؟» .فرمود« :حتی اگر راضی باشد؛

چراکه آن کار بر باکره عار محسو

میشود».

استدالل :اگر راهی برای توجده سند روایت پددا یندرز داللت آن روهن است؛ یعنلی
با اینکه معصوم (ع) جااع را عار دانستهز اذن بله متعله داد اسلت .در روایلت دوم ندلز
بهصور

مطمق به یار رفته یه هامل متعه و دائر میهود.

2

دلیل هفتم

روایتی یه نص بر استقال بایر ندستز ولی میتوان از ظلاهر روایلتز اسلتقال را
استخراج یرد.
محَمَّد بنیعْقو َ عَنْ محَمَّدم بنیحْيی عَنْ نَحْمَدَ بنمحَمَّد عَنم ابنمَحْباو

عَانْ

نَبمی نَیو َ الْطَرَّازم عَنْ یزمیدَ الْکنَاسمی عَنْ نَبمی جَعْفَر (ع) قَالَ« :الْجَارمیاة إمذَا بَلَغَاتْ
تمسْعَ سمنمينَ ذَهَ َ عَنْهَا الْيتْم ذَهَ َ عَنْهَا الْيتْم وَ زوِّجَتْ وَ نقميمَاتْ عَلَيهَاا الْحادود

التَّامَّة

عَلَيهَا»؛9

امام باقر (ع) فرمود« :دختر وقتی به نه سالگی رسيد ،دیگر یتيم نيسات ،تازویج

میشود و حدود له یا عليه او کامالً به اجرا درمیآید».
 .1حر عاملی ،محمد بنحسن ،وسائل الشيعة ،ج ،21ص .33

المناهل ،ص.881

 .2حائرب ،سيد محمد مجاهد طباطبایی ،کتا
 .3حر عاملی ،محمد بنحسن ،وسائل الشيعة ،ج ،25ص .21
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استدالل :این روایت اوالً برای بدان امکان ازدواج به اذن خود دختلر اسلت؛ چرایله
اگر در مقام بدان ازدواج از سوی ولی بودز تذیر الزم نداهت و قبل از نه سالگی ندز بلر
ولی جایز بود (البته این استدال بنا بر نظر قائل به جواز نکاح صغدر ز یامل است) .ثانداً
روایت هر هامل بایر وهر هامل ثدبه میهودز البته به هرط آنکه سفده نباهند.
دلیل هشتم :روایات عامه
روایت اول
عن ابنعباس :إن جاریة بکرا جاءت إلای النبای ،فقالات :إن نبای زوجنای مان

ابن نخ له ليرفع خسيسته و ننا له کارهة ،فقال :نجيزب (اخترب خ) ما صنع نبوک،
فقالت :ال رغبة لی فيما صنع نبی ،قال :فااذهبی فاانکحی مان شائت ،فقالات :ال
رغبة لی عن ما صنع نبی و لکن نردت نن نعلم النساء نن ليس لآلبااء فای نماور

بناتهم

شیء؛7

دختری باکره نزد رسول خدا آمد و گفت« :پادرم مارا باه ازدواج بارادرزادهاش
درآورده تا رفتار زشتش را برطرف کند و من به ازدواج با اکاراه او دارم» .پاس

فرمودند« :عقد پدرت را تأیيد کن» .دختر گفت« :رغبتای باه ایان کاار نادارم».
پيامبر فرمودند« :با هر که دوست داری ازدواج کن» .دختر گفت« :به کار پادرم

بیرغبت نيستم ،فق می خواستم به زنان نشان دهم که پدران حاق دخالات در
امور دختران را ندارند».

روایت دوم
و خبره اآلخر عنه نیضا :األیم نحق بنفسها من وليها و الکبر تستأذن فی نفسها و

إذنها

صماتها2

 .1نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج ،25ص 155؛ سنن ابنماجه ،ج  ،1ص
855؛ مستند الشيعة فی نحکام الشریعة؛ ج ،16ص .115

 .2نجفی ،محمدحسن ،همان ،ج  5ص .115
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پيامبر فرمودند« :والیت زن بیشوهر در امر ازدواج با خود او است (و کارب به
ولی ندارد) و باید از خود او استيذان شود؛ همانگونه که از باکره باید اساتيذان

شود ،ولی در مورد او سکوتش عالمت اذن او

است»1.

استدالل :مرحوم صاحب جواهر چندن استدال یلرد اسلت« :ضارورة عادم اعتباار

إذنها لو کانت مولی عليها؛2اگر برای بایر ملوالیی وجلود داهلتز اذن بلایر از اعتبلار
میافتاد»؛ پ

اینکه اذن جاریه خواسته هد نشان میدهد یه اذنر معتبر است.

دلیل نهم :اجماع

در مقدمه بحث گذهت یه برخی از بزرگان قائلل بله اجالاع هلد انلد ماننلد سلدد
مرتضی یا ابنادری

حمی برای ازدواج موقت.

قول و ادله علمای اهل سنت بر استقالل دختر
بسدارى از اهل سنتز بهویژ فقهاى مالکى و هافعىز معتقدند یله زن در املر نکلاح
م حمور است و حتی اگر عاقلز رهدد و بالغ باهد و چند بلار ندلز هلوهر یلرد باهلدز
ناىتواند خود را براى یسى عقد یندز بمکه اگر پدر داردز پدر وگرنه برادرز عاو یا یکى
دیگر از اولدایر باید او را تزویج ینند .اگر هدچ یلدام نبودنلدز بایلد حلایر هلرع او را
هوهر دهد .فقهاى حنفى اما بر آناند یه زن مطمقاً بدون اذن ولى مىتواند هلوهر ینلد.
حتى در نکاح دختران هوهر نکرد یه پدر دارند اذن ولى هرط ندست.

9

ادله علمای حنفی برای صحت عقد نکاح
فقهای حنفی قائل به استقال دخترند و معتقدند در صورتی یه ولی نباهد و عقلد نکلاح
صور

گدردز عقد صحدح است .این فقها برای رأی خود به دالیل زیر استناد یرد اند:
نکاح ،ج ،11ص.3553

 1زنجانی ،سيد موسی شبيری ،کتا
 .2نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج  ،25ص .155
 .3کتا الفقه علی مذاه

االربعه ،ج  ،4ص .42

 .4ابنعابدین ،محمدامين بنعمر ،حاشيه رد المحتار علی الدر المطتار ،ج  ،2ص .415
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 .1قرآن :هاانگونه یه پدرتر بدان هدز یکی از دالیل قائالن به ابطا نکلاحز اسلتناد
به آیه  292سور بقر است .فقها معتقدند دلدل منعی یه در این آیه وجلود دارد و اولدلا
را از نکاح دختران منع مییندز این است یه آنان خود حق انتخاا دارند و میتوانند را

خود را انتخاا ینند .آنان آیه «وَامْارَنَة مؤْممنَاة إمنْ وَهَبَاتْ نَفْسَاهَا لملنَّبمایِّ إمنْ نَرَادَ النَّبمایُّ نَنْ

یَسْتَنْکمحَهَا؛ 7اگر زنی خواست نف

خویر را به نبلی هبله ینلدز اگلر رسلو خواسلت

میتواند وی را عقد یند» را ندز حمتی دیگر در برابر مخالفان میدانند؛ در این آیه اهار
هد یه زن قادر به انعقاد نکاح است.
 .2سنت :این گرو برای بدان دیدگا خود به حدیث پدامبر (د) استناد یرد اند یله

میفرمایند« :األَیِّم نَحَقُّ بمنَفْسمهَا ممنْ وَلميِّهَا؛ 2زنی یه هلوهر نلداردز بلر حلق ازدواج خلود
هایستهتر از ولی است».
 .3وقتی یه دختر بالغز عاقل و آزاد باهدز بر نفل

خلویر والیلت دارد؛ در نتدمله

جایی برای مولیعمده مانند پسر بالغ و عاقل باقی نایماند .بلر ایلن اسلاسز والیلت بلر
دختر فقط در زمان صغر ثابت است؛ زیرا نکاح نوعی تصرف در منافع دختر اسلت یله
مصمحت دین و دندای دختر را تعددن مییند و دختر چه در زملان صلغر و چله بعلد از
صغر به آن ندازمند استز ولی از آنما یه نایتواند در زملان صلغرز مصلمحت را احلراز
یند و پدر قدر

بر آن داردز تنها در این دور ز والیت برای پدر ثابت است.

9

نتیجهگیری
 .7در اصل عاوما

ادله عماای امامده منظور آن است یله انسلان بلالغ عاقلل را در

عال به عقودش ممزم مییند (مانند اوفوا بالعقود و المؤمناون عناد شاروطهم)؛ در ایلن
صور

عال به این اصل عقمی صحدح و منتج استقال خواهد بود.

 .1احزا .81 :

 .2مسلم نيشابوری ،ابوحسين بنحجاج ،صحيح مسلم ،ج  ،2ص .1135

 .3کاسانی ،عالءالدین ابوبکر بنمسعود ،بدائع الصنائع فی ترتي

الشرائع ،ج ،2ص .245

 / 11پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی ،سال اول ،شماره چهارم

 .2استدال به آیا

از طریق اطالقگدری برای اثبا

استقال دختلر صلحدح اسلت.

ماکن است برخی آیه را دا بر استقال و عدم آن برای دختر بایر ندانندز بمکه معتقلد
باهند ی ه بر رفع نهی از ازدواج ممدد و ندز زمان جواز ازدواج ممدد داللت دارد یه بلا
توجه به اینکه ظاهر قرآن تا وقتی نلص یقدنلی بلرخالفر نباهلدز حملت اسلتز ایلن
استدال ندز رد میهود.
 .9عاوما
هاچندن تصرفا
روایا

(غدر وفا به عهد) بر استقال دختر در نکاح بعد از رهد دالللت دارنلد.
مستقل یتدر بعد از احتالم و رهد جایز است و دلدمی وجود ندارد یه

را مختص صبی بگدریرز بمکه از باا تغمدب هامل صبده ندز ملیهلود .آنچله در

این موارد اهادت دارد خروج یتدر از صغار
ازدواج ندز پ

و بالتبعز از والیلت غدلر اسلت؛ پل

در

از بموغز از والیت دیگری خارج میهود .ماکن است گفته هود اگرچه

سند روایت معتبر است و حضر

در مقام بدان زمان تسمط صبی بر املور خلود اسلتز

اینکه از باا تغمدب هامل صبده میهود خالف ظلاهر اسلت یله در پاسلخ ملیگلویدر
تغمدب صبی بر صبده در لسان قانون گذاری موافق ظاهر استز عقال آن را ملیپذیرنلد و
در یتاا و سنت ندز رواج دارد.
 .8استدال به روایا

خاصه و عامهز اگرچه ماکن است در مواردی بتلوان ایراداتلی

بر آنها وارد یردز در یل یامل است و استقال دختر را اثبا

مییند.

 .6پاسخ روایاتی یه اذن ولی را الزم دانستهاندز این اسلت یله بلا توجله بله فتلوای
مشهور بزرگان و اجمه تاریخ فقه و ندز ادعای برخی از ایشان بر اجااع در اسلتقال ز آن
روایا

را یا حال بر بایر ای مییندر یه به رهد نرسدد یا بایر صغدر را مراد روایا

میداندر.
بنابراین با توجه به تظافر ادله و نظر مشهور فقها قو به استقال متعدن است.
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النکاح ،قم :نور نگار.
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جمعی از مؤلفان زیر نظر هاشمی شاهرودی ،سيد محمود ،مجله فقه اهل بيت عليهم السالم (فارسای)،
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حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1412ق) ،منتهی المطل
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زنجانی ،سيد موسی شبيرب (1415ق)  ،کتا

مدرساه اماام

نکاح ،قم :مؤسسه پژوهشی رابپرداز.

سالر دیلمی ،حمزه بنعبدالعزیز (بیتا) ،المراسم فی الفقه االمامی ،محقق محمود بستانی ،قم :منشورات
الحرمين.

شریف مرتضی ،علی بنحسين موسوب (1418ق) ،االنتصار فی انفرادات اإلمامية ،گروه پاژوهش دفتار
انتشارات اسالمی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

شهيد اول ،محمد بنمکی عاملی (1412ق) ،اللمعه ،قم :محقق.
شهيد اول ،محمد بنمکی عاملی (1415ق) ،لمعه الدمشقيه ،چااپ دوم ،قام :دفتار انتشاارات اساالمی
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

شهيد ثانی ،زینالدین بنعلی عاملی (1411ق) ،الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية ،قم :کتابفروشی
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شهيد ثانی ،زینالدین بنعلی عاملی (1413ق) ،مسالک األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم ،گروه پژوهش
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الشرائع ،بيروت.
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مجلسی اول ،محمدتقی (1416ق) ،روضة المتقين فی شرح من ال یحضره الفقيه ،سيد حسين موساوب
کرمانی ،علیپناه اشتهاردب ،سيد فضالاهلل طباطباایی ،چااپ دوم ،قام :مؤسساه فرهنگای اساالمی
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محدث نورب ،ميرزا حسين (1415ق) ،مستدرک الوسائل و مستنب المسائل ،بيروت :مؤسسه آل البيت
عليهم السالم.
محقق حلی  ،نجمالدین جعفر بنحسن (1415ق) ،المطتصر النافع فی فقه اإلمامية ،چااپ ششام ،قام:
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مروارید ،علی اصغر (1411ق) ،سلسله الينابيع الفقهيه ،بيروت :مؤسسه فقه الشيعه.
مسلم النيشابوری ،ابوحسين بنحجاج (1425ق) ،صحيح مسلم ،ریاض :دارطيبه.
مفيد ،محمد بنمحمد بننعمان عکبرب (1413ق) ،نحکام النساء ،قم :کنگره جهانی هزاره شي مفيد.

مکارم شيرازب ،ناصر (1428ق( ،ننوار الفقاهة کتا
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النکاح قم :انتشارات مدرسة اإلمام علی بننبیطال

ميرزاب قمی ،ابوالقاسم بنمحمدحسن (1413ق) ،جامع الشتات فی نجوبة السؤاالت ،مرتضی رضاوب،
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نراقی ،مولی احمد بن محمد مهدب (1418ق) ،مستند الشيعة في نحکام الشریعة ،قم :مؤسسه آل البيات
عليهم السالم.
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