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چکیده

ولی در ازدواج دختر باکره رشیده ،بدون تفکیک بین عقد
در بیشتر مباحث فقهی ،والیت ّ
دائم و موقت مطرح شده است .ولی با مراجعه به روایا این بواب ،کوه دلیول اصولی و
منشت اختالفنظر فقها است ،روشن میشود که حودود و گسوتره والیوت ولو ّی در عقود
موقت ،محدودتر از عقد دائم است .این روایا بر پنج دستهاند و از مجموع ننها فهمیوده
میشود که اگر چنین دختری در مدیریت شئون زندگی و تصمیمهای مهم خود مستقل
باشد و به تعبیر روایا  ،مالک امر و نفس خود باشد ،در ازدواج هم مسوتقل اسوت ،چوه
دائم و چه موقت ،و اگر در امور مذکور مستقل نباشد و به تعبیر روایا « ،بین األبوین»،
یعنی تحت اختیار و نظار ننها باشد ،اگر ازدواج او به قصد دخول و ازاله بکار باشود،
اذن ول ّی بهعنوان حکم تکلیفی الزم است و ول ّی فقوط در صوورتی میتوانود بوه چنوین
ازدواجی رضایت دهد که احراز کند چنین ازدواجی برای دختر مصلحت دارد .اما اگر این
ازدواج به قصد نزدیکی و ازاله بکار نباشد ،اذن ول ّی در نن معتبر نیست و دختر رشیده،
ال به چنین ازدواجی اقدام کند.
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بیان مسئله
در مبحث والیت پهر و جهّ پهری در ازدواج دختران ،در چده مسئله قوافق وجود دارد:
والیت پهر و جهّ ،در خصوص «دختر صغیره» ،یعدی دختری که بطه سطن بلطوغ و حطه
رشه نرسیهه ثابت است؛ هرچده بکارت چدین دختری از بین رفتطه باشطه (نج طی ،بطیقطا:
034/46؛ حلطی .)3/4 :0101 ،والیت پهر و جهّ بر «دختر کبیره غیررشیهه» ،یعدی دختری که
به سن بلوغ رسیهه ،ولی به حه رشه نرسیهه نیز ثابت است (کرکی)109/08 :0101 ،؛ امازنی
که به حهّ بلوغ و رشه رسیهه و ثیّبطه اسطت ،یعدطی بطاکره نیسطت ،بطرای ازدواج بعطهی
مستقل است و اذن و اجازه ولیّ در ازدواج او نقشی نهارد (فاول موحطهی لدکرانطی:0140 ،
 .)61-68در خصوص این مسئله ،فقط ابنابیعقیل والیت پهر و جطهّ را بطاقی مطیدانطه
(کرکی.)048/04 :0101 ،

اختال نظر درباره دختری است که هرچده به سن بلوغ و رشه رسیهه ،باکره است.
اگر چدین دختری بخواهه ازدواج کده ،درباره چگونگی نقش ولیّ در ازدواج او حطهاقل
نُه نظر وجود دارد (سجادی امین .)34-98 :0861 ،مدشأ فتاوای مختلط  ،روایطات متعطهد و
متعارض نمایی است که در این مسئله صادر شهه و جم داللی بطین آنهطا ،دیطهگاههطای
گوناگونی را به وجود آورده است .غالب فقها در مباحث فقهی ،خصوصطاً فقطه فتطوایی،
والیت ولیّ را به رور مفلق و بهون ق کیک بین عقه دائم و موقت مفرح کردهانطه ،امطا
با قوجه به ایدکه در روایات ،بین والیت ولیّ در عقه موقت با والیطت او در عقطه دائطم
ق کیک شهه است ،به نظر میرسه در فتوا نیز بایه به روایاقی که ناظر به عقه موقتانطه،
قرقیب اثر داد.
آنچه از روایات این باب فهمیهه میشود این است که حهود و گستره والیطت ولطیّ
در عقه موق ت ،محهودقر از عقه دائم است و دختر بطاکره رشطیهه بطا شطرایفی خطاص،
میقوانه بهون اذن ولیّ ،به ازدواج موقت درآیه .روایاقی که والیت ولیّ در ازدواج باکره
را مفرح کرده و در آنها ق صیلی بین ازدواج دائم و موقت نیسطت ،بطه سطه رای طه کّطی
ققسیم شههانه :روایاقی که بر والیت پهر در ازدواج بطاکره داللطت دارنطه؛ روایطاقی کطه
استقالل دختر باکره را در ازدواج مفرح میکدده و روایاقی که به گونطهای بطر مطهخلیت
اذن و روایت دختر باکره در ازدواج داللت دارنه.
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روایات رای ه اول به دلیل قدوع م ادشان خود به چهار دسته ققسیم میشطونه :دسطته اول،
روایاقی که ممکن است بر استقالل پهر و ن ی اعتبار اذن دختر داللطت داشطته باشطده؛ دسطته
دوم ،روایاقی که بر مهخلیت اذن پهر در ازدواج باکره داللت دارنه؛ دسته سوم ،روایطاقی کطه
با م هومشان بر استقاللنهاشتن دختر داللت میکدده و آخرین دسته ،روایطاقی کطه بطر جطواز
قزویج جهّ یا اولویت او بطر پطهر در قطزویج داللطت دارنطه (همطان .)439-041 :در کدطار ایطن
روایات ،روایاقی وجود دارنه که ناظر به خصوص والیت ولیّ در عقطه موقطتانطه و کمتطر
فقیهی به آنها قوجه خاص کرده ،به گونهای که آنها را در فتاوای خطود مطهخلیّت داده باشطه.
نگارنهه در این پژوهش کوشیهه است ومن بررسی سدهی و داللی این روایات ،آنهطا را بطه
پدج دسته ققسیم کده و گستره والیت ولیّ در عقه موقت باکره رشیهه را بکاود.
 .1بررسی واژگان
برای روشنشهن محور اصلی پژوهش الزم است چده م هوم بررسی شود:
الف) والیت
معدای اصلی ماده «وَلْی»« ،قرب» و نزدیکی دو یا چده چیز به یکهیگر است ،به گونطهای
که سدخیتی بین آنها وجود داشته باشه .محبت ،نصرت ،سرپرستی و سایر معطانیای کطه
برای این ماده و مشتقاقش به اعتبار کاربردهای مختل ذکر شهه ،گاه از لطوازم قطرب و
نزدیکی است (ابنفار .)014-010/9 :0111 ،
والیت در فقه ،حکم ووعی در مقابل حکم قکلی طی بطه معدطای حکومطت و سطلفه
کسی بر جان ،مال یا سایر شئون فرد دیگر است (رباربطایی یطزدی ،بطیقطا )4/4 :کطه ممکطن
است به صورت استقاللی و بهون قوجه به نظر مولّیعلیه باشه ،مثطل والیطت حطاکم بطر
ازدواج شخص بال دیوانه (بحرانطی ،)411/48 :0111 ،یا مولّیعلیه بایه امور خود را بطا اذن
و روایت ولی انجام دهه قا نافذ و مقبول شرع باشه (بحرالعلوم ،)408/8 :0118 ،مثل برخی
اقسام وق که قصر متولّی در آن مشروب به اذن حاکم اسطت (انصطاری.)119/8 :0101 ،
ی در ازدواج باکره ،بطر ربطق دیطهگاه فقهطایی کطه قائطل بطه والیطت اسطتقاللی و
اذن ول ّ
انحصاری ولیّ در عقه باکرهانه ،از قسم اول و اگر ازدواج باکره رشیهه مشروب به اذن و
اجازه ولیّ باشه از قسم دوم ،یعدی والیت اذنیه ،خواهه بود.
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ب) رشد و سفاهت
در اصفالح فقها ،س اهت در معامالت ،نوعی کمعقلطی اسطت کطه در اداره امطوال بطروز
میکده ،به روری که برای قدظیم و مهیریت امور مالیا دچار نقص است و اموالش را
در امور غیرعقالیی صر می کده؛ به این سبب عقال او را نکوهش و سرزنش مطیکددطه
(نراقی .)148-144 :0103 ،در مقابل« ،رشه» مرقبهای از شعور اجتماعی است که شخص را
از قباهکردن اموالش بازمیدارد و «رشیه» کسی است که میقوانطه شخصطاً مطال خطود را
ح و نگههاری کده (نج ی ،بیقا .)16-13/49 :با این قوویح روشن میشطود کطه مرحلطه
رشه ،غیر از بلوغ اسطت (کاقوزیطان« .)01/4 :0839 ،بلطوغ» در اصطفالح شطرع بطه معدطای
پایانیافتن دوران کودکی و راهیافتن به دایره قکلی است (علوی ،بطیقطا ،)81/0 :امطا رشطه
مرحلهای دیگر است که گاه ممکن است مقارن بلوغ جسمانی رخ دهطه و گطاه پط از
بلوغ جسمانی؛ ومن آنکه برخی افراد نیز هیچگاه بطه ایطن مرحلطه از شطعور اجتمطاعی
نمیرسده (خمیدی01-6/4 :0140 ،؛ امامی ،بیقا.)411-411/0 :
رشه در باب نکاح به این معدا است کطه فطرد مطیقوانطه در امطور مطالی و غیرمطالی،
همچون ازدواج ،مصالح و م اسه خویش را قشخیص دهطه و بطرای انتخطاب همسطر از
صالحیت کافی برخوردار باشه (شبیری زنجانی1411/04 :0106 ،؛ سده.)98/4 :0146 ،
معیارهای رشه در باب نکاح با باب معامالت مت اوت است و نمطیقطوان همیشطه از
رشه شخص در امور مالی به رشه او در باب نکاح پی برد .هرچده برخطی از فقهطا بطین
رشه در باب اموال با رشه در باب نکاح ،قائل به مالزمطه شطههانطه (فاوطل مقطهاد:0111 ،
80/8؛ بحرانی ،)489/48 :0111 ،به نظر میرسه این ادعا در همه جا قمام نیست؛ بایه قوجطه
داشت سن رسیهن به حه رشه در باب معامالت باب نکاح از اموری است که با ق اوت
موقعیت اجتماعی و فرهدگی درباره افراد مختل ق اوت میکده.
در ماده  0401ق.م ،.بلوغ به عدوان اماره و نشانه رشه فرد معرفی شطهه اسطت ،مگطر
ایدکه جدون یا عهم رشه او اثبات شود .در قبصره یک این ماده ،سن بلوغ برای پسطران،
پانزده سال قمام قمری و برای دختران ،نُه سال قمام قمری قعیین شهه است .با قوجه بطه
مفالبی که ذکر شه ،بلوغ و رشه دو پهیهه مستقلانه و نمیقوان از وجود بلوغ به رشطه
او پی برد .این ماده عالوه بر ایدکه برخال آیه قرآن است که معیار قشطخیص رشطه را
به اختبار و آزمایش مشروب کرده (نسطاء ،)9 :با قبصره دوم همین ماده متعارض است کطه
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برای قحویلدادن اموال صغیر ،صر
الزم دانسته است.

بلوغ او را کافی نهانسطته ،بلکطه اثبطات رشطه او را

ج) بکارت و ثیبوبت
معدای اصلی ماده «بکر» ،آغاز و ابتهای چیزی است (ابنفار  .)433/0 :0111 ،بطه دوشطیزه
بکر میگویده؛ چون این حالت پیش از ثیببطودن اسطت (قرشطی بدطابی .)403/0 :0104 ،در
مال ثیبوبت و زوال بکارت چهار قول است .0 :از بین رفتن عُذره یا پرده بکطارت ،بطه
هر روشی از جمله وری ،زنا ،پریهن و بیماری یا پیرشهن دختر و مانهن او در خانه پهر
(شهیه اول ،بیقا)831-838/0 :؛  .4احکام ثیبوبت بر نزدیکی مترقب میشود؛ خواه عامطل آن
شوهر باشه یا به سبب وری به شبهه یا زنا (شهیه ثانی 011/3 :0108 ،و 091؛ خطویی:0101 ،
 ،490/4م )0483؛  .8صِر ازدواج را سطبب زوال عدطوان بکطر مطیداندطه؛ هرچدطه هدطوز
نزدیکی صورت نگرفته باشه و عُذره و پرده بکارت باقی باشطه (رباربطایی یطزدی:0106 ،
941/1؛ مکارم شیرازی)439 :0141 ،؛  .1قحقق ثیبوبت با از بین رفتن پرده بکارت با نزدیکی
شوهر است ،پ اگر بکارت در اثر زنا ،وری به شبهه یا ورز و پریهن از بطین بطرود،
آن شخص در حکم باکره است و در ازدواج مستقل نیست (نراقطی048/09 :0101 ،؛ حکطیم،
 .)110/01 :0109دیهگاه اخیر در ق سیر بکارت و ثیبوبت ،دیهگاه صحیح اسطت و موافطق
روایات (روسی ،831/3 :0113 ،ح.)44
 .2دیدگاه فقها در اصل عقد موقت باکره
با صر نظر از مسئله اذن ولی ،در اصلِ جواز ازدواج موقت دختر باکره اختال نظطری
وجود نهارد؛ هرچده برخی فقها چدطین ازدواجطی را بطا اذن پطهر یطا بطهون آن ،مکطروه
میدانده؛ مثل فاول مقهاد (فاول مقهاد ،)006/8 :0111 ،نج ی (نج ی ،بیقا ،)091/81 :مجلسی
اوّل (مجلسی011 :0111 ،؛ همو )134/3 :0119 ،و سیه عبهاألعلی سطبزواری (سطبزواری:0108 ،
 .)019/41به رور کلّی درباره اذن ولی در عقه موقّت باکره ،چهار نظریه وجود دارد:
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نظریه اوّل :لزوم اذن ولیّ در عقد موقت باکره
بسیاری از فقها در ازدواج باکره ،اذن ولیّ را در ازدواج دائم و موقت الزم میدانده ،مثل
ابوالصالح حلبی ( ،)466 :0118شیخ صهوق ( ،)883 :0101موسطوی عطاملی (،)443/0 :0108
سبزواری ( )099/4 :0148و مجلسی اول ( .)011 :0111برخی اذن ولیّ را در عقه موقت به
احتیاب واجب ،الزم می دانده؛ مثل ابطنبطرّاج ( ،)410/4 :0119قبریطزی (،031-038/1 :0831
 )136و سیستانی ( ،834 :0144م  .)631مکارم شیرازی حکم اولیه در ازدواج باکره ،چطه
دائم و چه موقت ،را استقالل وی دانسطته ،ولطی بطه سطبب بطروز برخطی مشطکالت ،در
ازدواج موقت با عدوان حکم ثانوی ،به لطزوم اذن ولطی فتطوا داده اسطت (مکطارم شطیرازی،
.)03-09/4 :0141

نظریه دوم :الزمنبودن اذن ولیّ در عقد موقت باکره
ابنادری حلی والیتنهاشتن پهر در عقه موقت باکره را اجمطاعی دانسطته (ابطنادریط
حلی )194/4 :0101 ،و به آن فتوا داده است (همان)940 :؛ همانده کرکطی (.)03-03/08 :0101
رباربططایی کربالیططی هططم ادعططای شططهرت کططرده اسططت (رباربططایی کربالیططی.)31/00 :0103 ،
از معاصران ،محمه فاول لدکرانی بطه ایطن نظریطه قائطل اسطت (فاوطل موحطهی لدکرانطی،
.)91 :0140

برخی از این فقها یا همه استمتاعات جدسی یا دستکم نزدیکطی و ازالطه بکطارت را
مکروه می دانده ،مثل حلی (148/8 :0141؛ همو ،)419/3 :0108 ،فاول مقطهاد (-006/8 :0111
 ،)041کرکی ( 03/08 :0101و  ،)03شهیه ثانی ( ،)183/3 :0108سیه محمه مجاهه رباربطایی
(بیقا ،)111 :نج ی (نج ی ،بیقا ،)090-091/81 :مجلسی اول (011 :0111؛ همطو)134/3 :0119 ،
و مجلسی دوم (.)83/04 :0119
رباربایی کربالیی قول به حرمت نهاشتن نزدیکی را قطول مشطهور (رباربطایی کربالیطی،
 )810/4 :0116و مفابق اصل و برخی روایات دانسته است (همو ،)841-806/00 :0103 ،ولی
خود در فرض مسئله و در فرض بروز فساد ،نزدیکی و ازاله بکارت را حرام دانسطته
و در فرض م سهه نهاشتن ،عهم ازاله را مفابق احتیاب بیان کرده است.
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نظریه سوم :الزمنبودن اذن ولیّ در عقد موقت باکره و جایزنبودن ازاله بکارت
شیخ روسی در کتاب نهایة (روسطی )161 :0111 ،و ابنحمزه (ابطنحمطزه 466 :0113 ،و )811
عقه موقت دختر باکره بال را بهون اذن ولی جایز میدانده ،ولی نزدیکی و زوال بکارت
را جایز نهانستهانه؛ اما فیض کاشانی استمتاعات جدسی در عقه موقت را بهون اذن ولیّ
مکروه دانسته است .از ظاهر عبارت وی نیز به دست مطیآیطه کطه ازالطه بکطارت جطایز
نیست (فیض کاشانی419/4 :0110 ،؛ همو .)403 :0103 ،بین متطأخران ،سطیه محمهسطعیه
حکیم قائل به این قول است (رباربایی حکیم ،833 :0144 ،م .)831
نظریه چهارم :الزمنبودن اذن ولیّ در عقد موقت باکره و جایزنبودن ازاله بکارت در
فرض استقاللنداشتن دختر در مدیریت زندگی
یحیی بن سعیه حلی معتقه است دختر بالغی که در مهیریت زنهگی خود مستقل باشطه
در عقه موقت نیز مستقل است و ارقباب جدسی (نزدیکی یا سایر استمتاعات) با او جایز
است؛ اما اگر سایر شئون زنهگی خود را با اذن والهین انجام دهه و به قعبیر روایات ،در
کدار پهر و مادر زنهگی کده (األبکار اللواقی بین األبوین) ،عقه مطوقتش صطحیح ،امطا
ارقباب جدسی (نزدیکی و ازاله بکارت) با او جایز نیست ،هرچدطه خطود دختطر بطه ایطن
ارقباب راوی باشه .وی عقه موقت دختر غیربال را مدوب به اذن ولیّ دانسته اسطت کطه
در این صورت استمتاعات جدسی (غیر از نزدیکی) جایز خواهه بود ،مگطر در صطورت
اشتراب عهم استمتاعات جدسی (ابنسعیه .)110 :0111 ،از عبارات روسی در کتاب قهذیب
نیز میقوان به این نظریه رسیه (روسی.)411/3 :0113 ،
 .3ادله لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره در عقد موقت
ی در ازدواج بطاکره ،عطالوه بطر روایطات ،بطه اجمطاع ،شطهرت و آیطات
در مسئله اذن ول ّ
متعهدی از قرآن کریم نیز استداد شهه است (سجادی امین .)041-018 :0861 ،روایات مذکور
را میقوان به پدج دسته ققسیم کرد:
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دسته اول :ممنوعیت ازدواج موقت با باکره به طور مطلق
روایت اول
وَ محمّه بن الحسن بإسداده عن محمّه بن أحمه بن یحیی عَنْ محمّه بن عِیسَی
عَنِ الْ َضْلِ بن کثِیرٍ الْمَهَائِدِی عَنِ الْمُهَلَّبِ الهَّلَّالِ أَنَّهُ کتَبَ إِلَطی أبطی الْحَسَطنِ (ع):
أَنَّ امْرَأَ ً کانَتْ مَعِی فِی الهَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْدِی ن سطها وَ أَشْطهَهَتِ اللَّطهَ وَ مَلَائِکتَطهُ
عَلَی ذَلِک ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَطرَ فَمَطا قَقُطولُ؟ فَکتَطبَ (ع) :التَّطزْوِیجُ
الهَّائِمُ لَا یکونُ إِلَّا بِوَلِی وَ شَاهِهَینِ وَ لَا یکونُ قَزْوِیجُ مُتْعَةٍ بِبِکرٍ اسْتُرْ عَلَی نَ ْسِک

وَاکتُمْ رَحِمَک اللَّه (حر عاملی ،81/40 :0116 ،ح.)00

فضل بن کثیر میگویه مهلب دالل در نامهای از امام کاظم (ع) پرسیه« :زنطی بطا
من در خانه بود .خود

را به ازدواج من درآورد و خهاونه و مالئکه را بر این

ازدواج به شهادت گرفت .سس

پهر

او را بطه ازدواج مطرد دیگطری درآورد.

نظر شما در این باره چیست؟» .امام (ع) در جواب نوشت« :ازدواج دائم بطهون
ولیّ و دو شاهه امکان نهارد و دختر باکره هم متعه و عقه موقت نمیشطود .در

نزد خود پدهان و کتمان کن ،خها قو را رحمت کده».

سده روایت دستکم به سبب اهمال و مجهولبطودن فضطل بطن کثیطر (خطویی:0118 ،

 )884/01و مهلّب الهالل (همان )63/41 :قابل استداد نیست.
ذیل این روایت ،ازدواج موقت با دختر باکره به رور کلی مد شهه است؛ چه بطا اذن
و روایت ولیّ باشه و چه بهون آن .بسیاری از محققان صهور ایطن روایطت را ققیطهای
دانستهانه؛ از آن جمله میقوان به روسطی (411/3 :0113؛ همطو ،)019-011/8 :0861 ،فطیض
کاشانی ( ،)890/40 :0116بحرانی ( 81/48 :0111و  )446و نج ی (بیقطا )031/46 :اشاره کطرد.
مکاقبهایبودن روایت ،خصوصاً در مسئله متعه و شرریت حضور دو شاهه در عقه دائم
که محل اختال با اهل سدت است ،قریدهای است بر ققیهایبودن ایطن روایطت .اگطر از
این مشکل درگذریم ،ارالق ذیل روایت را میقوان بطا روایطاقی کطه بطر جطواز متعطه در
صورت اذن و اجازه ولیّ داللت دارنه ،ققییه کطرد .نکتطهای کطه نبایطه از آن غافطل شطه
عبارت «استر علی ن سک واکتم» است که ققیهایبودن روایت را کمرنگ مطیکدطه .البتطه
امام به مهلب دستور میدهه ققیه کده.
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روایت دوم
وَ بِإِسْدَادِهِ عَنْ محمّه بن أَحْمَهَ بن یحْیی عَنْ یعْقُوبَ بن یزِیهَ عَنِ ابْنِ أبی عُمَیطرٍ
عَنْ حَ ْصِ بن الْبَخْتَرِی عَنْ أبی عَبْهِاللَّه (ع) فِی الرَّجُلِ یتَزَوَّجُ الْبِکرَ مُتْعَةً؟ قَطالَ:

یکرَهُ لِلْعَیبِ عَلَی أَهْلِهَا (حر عاملی ،81/40 :0116 ،ح)49119؛

از امام صادق (ع) درباره مردی که دختر باکره را متعه میکده پرسیهنه .فرمود:

«مکروه است به خارر سرزنش و عیبی که بر خانواده او وارد میکدده.

این روایت با چده رریق در کتاب کطافی (کلیدطی ،194/1 :0113 ،ح ،)0قهطذیب (روسطی،

 ،411/3 :0113ح )43و من الیحضره ال قیه (صطهوق ،190/8 :0108 ،ح )1164آمطهه اسطت کطه
رریق کافی و قهذیب معتبرنه و سده روایت صحیح است (شبیری زنجانی1181/00 :0106 ،؛

سبحانی قبریزی.)036/0 :0831 ،

در این روایت ،ل «کراهت» به قریده قعلیلی که در ذیل دارد ،در کراهت اصفالحی
ظهور دارد و میقوانه قریدهای برای دستبرداشتن از ظهور روایات دال بر حرمت باشه؛
و بر فرض شک در ظهور بر حرمت ،اصل برائت از حرمت جاری مطیشطود .ارطالق
روایت بر کراهت متعه در صورت وجود پهر با اذن یا بهون اذن او و فقهان پهر داللطت
دارد (شهیه ثانی.)189/3 :0108 ،
روایت سوم
أَحْمَهُ بن محمّه بن عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمّطه عَطنْ جَمِیطلِ بطن

صَالِحٍ عَنْ أبی بَکرٍ الْحَضْرَمِی قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْهِاللَّه (ع) :یا أَبَابَکرٍ إِیطاکمْ وَالْأَبْکطارَ
أَنْ قَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَة (حر عاملی ،81/40 :0116 ،ح)08؛

ابوبکر حضرمی نقل میکده که امام صادق (ع) فرمود« :ای ابوبکر ،از متعهکردن
دختران باکره اجتداب کدیه».

در سده این روایت قاسم بن محمه جوهری و ابوبکر حضرمی (عبهاهلل بطن محمطه)
قوثیق خاص نهارنه ،اما ربق قانون مشایخ ثقات (سجادی امین )141-148 :0861 ،مطیقطوان
به وثاقت آنان حکم کرد؛ زیرا ابنأبیعمیر و ص وان بنیحیی از قاسم بن محمطه (کلیدطی،
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119/0 :0113؛ روسی 413/8 :0113 ،و  )416و ابطوبکر حضطرمی (صطهوق16/1 :0108 ،؛ کلیدطی،

 )111/1 :0113روایت نقل کردهانه .جمیل بن صالح نیز ثقه است (نجاشطی .)043 :0113 ،در
نتیجه ،سده روایت قابل اعتماد است.
در این روایت« ،ایا » از ادات قحذیر اسطت و در ممدوعیطت و حرمطت ظهطور دارد
(مظ ر)009 :0831 ،؛ هرچده گاه برای کراهت نیز به کار رفته است .ارالق این روایت ،هم
شامل دخترانی است که پهر دارنه و هم دخترانی کطه پطهر آنهطا فطوت شطهه اسطت .در
فرض حیات پهر نیز به اذن پهر و بهون اذن وی را شامل میشود.
روایت چهارم
وَ [احمه بن محمّه بن عیسی فی نوادره] عَنِ ابْنِ أبی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ
عَنْ محمّه بن مَرْوَانَ عَنْ عَبْهِالْمَلِک بن عَمْرٍو قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْهِاللَّطه (ع) عَطنِ
الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ :إِنَّ أَمْرَهَا شَهِیهٌ فَاقَّقُوا الْأَبْکار (حر عاملی ،81/40 :0116 ،ح)01؛

عبهالملک بن عمرو مطیگویطه از امطام صطادق (ع) دربطاره متعطه پرسطیهم .آن

حضرت در پاسخ فرمود« :مسئله متعه سخت و شطهیه اسطت .از متعطه دختطران

باکره پرهیز کدیه».

در سده این روایت محمه بن مروان و عبهالملک بن عمرو قوثیق خطاص نهارنطه.
ربق قانون مشایخ ثقات (سجادی امین )141-148 :0861 ،می قوان بطه وثاقطت محمطه بطن
مروان پی برد؛ زیرا ص وان بن یحیی (کلیدی 093/0 :0113 ،و  ،830و  )408/4و ابنابیعمیر
(حر عاملی )181/01 :0116 ،و همچدین بزرگان دیگری مثل عبهاهلل بطن مسطکان (کلیدطی،
 991/4 :0113و  868/8و  ،)149/9علی بن رئاب (روسی )110/0 :0113 ،و جمیل بن صطالح
(کلیدططی 93/1 ،441/4 :0113 ،و  61و  )068از او روایططت نقطل کططردهانططه .اّا اثبططات وثاقططت
عبهالملک بن عمرو ممکن نیست .در نتیجه ،سده روایت قابل اعتماد نیست.
پرسش راوی در این روایت ،از اصل ازدواج موقت است .امام (ع) پ از آنکه مسطئله
ازدواج موقت را سخت و درخور احتیاب معرفی میکده ،با عبارت «فاققوا» ،ازدواج موقت
با دختران باکره را مد میکده .ظاهراً مقصود از شهت و سختی این مسئله ،ممدوعیت ایطن
حکم به دست خل ا و عقوبتهای آنان در قبال انجامدادن چدین عملطی اسطت؛ ممدوعیطت
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ازدواج موقت با ابکار نیز به سبب شهت بیشتر عواقب این عمل است.
نتیجه

از بین روایات ممدوعیت ازدواج موقت با دختر بطاکره ،روایطت اول از نظطر سطده قابطل
اعتماد نیست و نمیقوان به داللت آن به سبب ققیهایبودن اعتماد کرد .سده روایطت دوم
صحیح است و بر کراهت ازدواج موقت با دختر باکره داللطت دارد .سطده روایطت سطوم
قابل اعتماد ،و داللت آن بر ممدوعیت عقه موقت بطا دختطر بطاکره قمطام اسطت .داللطت
روایت چهارم بر ممدوعیت چدین عقهی بعیه نیست؛ هرچده سده آن قابل اعتماد نیست.
دسته دوم :جواز ازدواج موقت با باکره
روایت اوّل
محمّه بن الْحَسَنِ بِإِسْدَادِهِ عَنْ محمّه بن أَحْمَهَ بْنِ یحْیی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْطن

ِیزِیهَ عَنْ محمّه بن سِدَانٍ عَنْ أبی سَعِیهٍ قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْهِاللَّهِ (ع) عَنِ التَّمَتُّ ِ مِنَ
الْأَبْکارِ اللَّوَاقِی بَینَ الْأَبَوَینِ؟ فَقَالَ :لَا بَأْ َ وَ لَا أَقُولُ کمَا یقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَاب (حر

عاملی ،88/40 :0116 ،ح)9؛

از امام صادق (ع) درباره متعهکردن دختران باکرهای که در کدار پهر و مادرشطان
هستده پرسیهنه .امام (ع) فرمود« :اشکالی نهارد و نظر ما هماندطه نظطر کسطانی

نیست که خیری در آنها وجود نهارد».

در وثاقت محمه بن احمه بن یحیی شکی نیست (روسی ،بیقا)011 :؛ امّا وثاقت سطایر
راویان این روایت به اثبات نیاز دارد:
موسی بن عمر بن یزید :هرچده این راوی قوثیق صریح نهارد ،ممکن است از نقطل
پرشمار اجلّا و بزرگطان از ایطن راوی ،بطه وثاقطت او حکطم کطرد (شطبیری زنجطانی:0106 ،
 .)8611/00کتاب موسی بن عمر را سعه بن عبهاهلل (نجاشی )119-111 :0113 ،و محمه بطن
علی بن محبوب (روسی ،بیقا )098 :نقل کرده انه که هر دو از فقهطا و بزرگطان امامیطهانطه
(نجاشی 033 :0113 ،و )816؛ همچدین راویان بزرگی مثل محمه بطن حسطن صط ار (کلیدطی،
803/9 :0113؛ روسی 06/0 :0113 ،و  089و  )834/1و محمه بن احمه بن یحیی (کلیدی:0113 ،
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در

 434/0و  031/1و  )134از او روایت نقل کردهانه .خویی این راوی را به دلیل وجود
اسداد کتاب کامل الزیارات قوثیق میکده (خویی 083/41 :0103 ،و .)086
محمد بن سنان :درباره وثاقت داشتن یا نهاشتن این راوی اختال نظر وجطود دارد؛
اما میقوان با قوجه به قرایدی ،حکم به وع این راوی را به سبب اقهطام غطالیدانسطتن
وی دانست و بطه کمطک شطواهه دیگطری بطه اعتبطار او حکطم داد (سطجادی امطین:0861 ،
.)164-190

ابیسعید القماط :درباره این راوی اختال نظر است که آیا او خاله بن سطعیه اسطت
که قوثیق شهه (نجاشی )016 :0113 ،یا صالح بن سعیه که ناشداخته (مجهطول) اسطت (همطان:
 .)066برخی معتقهنه خاله بن سعیه أبیسعیه قماب و صالح بن سعیه أبوسعیه القماب یک
ن رنه که نام صحیح ،صالح بن سعیه و دیگری قصطحی آن اسطت (شطبیری زنجطانی:0106 ،
 .)1188-1184/00خویی صالح بن سعیه و خاله بن سعیه را دو ن طر مطیدانطه و هطر دو را
قوثیق میکده (خطویی 38/01 :0118 ،و  .)43/3بدابراین اگر ابوسعیه قماب را یطک ن طر بطهانیم،
قوثیق نجاشی ذیل عدوان خاله بن سعیه برای اثبات وثاقت وی کافی است .اگر بطر فطرض
دو ن ر باشده ،گذشته از قوثیق خاله بن سعیه که روشن است ،وثاقت و محل اعتماد بطودن
صالح بن سعیه نیز ممکن است از عبارت نجاشی در شرح حال او «له کتاب یرویه جماعة
مدهم عبی بن هشام الداشری» (نجاشی )066 :0113 ،به دست آیه؛ زیرا راوی کتاب او افطراد
پرشماری بودهانه که یکی از آنها عبی بن هاشم است که نجاشطی بطه جاللطت ،عظمطت
شأن و کثرت روایات او قصریح کرده است (همان 041 :و  .)431عالوه بر ایطن ،قوثیطق ایطن
راوی به سبب وقوعش در اسداد ق سیر علی بن ابراهیم ،ربق مبدای خویی نیز امکطانپطذیر
است .بدابراین میقوان سده این روایت را معتبر دانست.
درباره م اد و داللت این روایت بایه به چده نکته قوجه کرد:
نکته اول :معنای «التمتع بالبکر»

قمت از ریشه «مت » به معدای مد عت است (ابنفار  )468/1 :0111 ،و خود این کلمطه بطه
معدای مد عتبردن ،برخوردار و بهرهمدهشهن است (ابنأثیر ،بیقا .)464/1 :در مباحث فقهی
و روایی ،اگر واژه «قمت » در مبحث حج به کار رود ،به معدطای جطواز انجطامدادن امطور
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ممدوع در حال احرام ،در فاصله عمره قمت و حج قمت اسطت کطه یکطی از آنهطا جطواز
استمتاع و بهرههای جدسی از همسر اسطت (نراقطی)413/00 :0101 ،؛ امطا اگطر ایطن واژه و
مشتقات آن درباره زنان و ازدواج با آنان به کار رود ،بطه معدطای عقطه و ازدواج موقطت
است (کلیدی113/1 :0113 ،؛ صهوق113/8 :0108 ،؛ همو883 :0101 ،؛ م یه.)01-3 :0108 ،
با قوجه به کثرت استعمال این واژه و مشتقات آن در عقه موقت ،ادعای کاربری این
واژه در غیر این معدا به دلیل و قریده نیاز دارد .در برخی روایات ،با صطراحت از ازدواج
موقت و ازدواج متعه با دختر باکره پرسیهه شهه است؛ مثل «فِی الْبِکطرِ یتَزَوَّجُهَطا الرَّجُطلُ
مُتْعَةً؟ قَالَ :لَا بَأْ َ مَا لَمْ ی ْتَضَّهَا» (کلیدی ،198-194/1 :0113 ،ح.)8
نکته دوم :معنای «األبکار اللواتی بین األبوین»

در معدای عبارت «بین االبوین» دو احتمطال وجطود دارد :احتمطال اول ،مقصطود دختطری
است که پهر و مادر زنهه هستده .این احتمال ،صحیح نیست؛ زیرا کاربرد این عبطارت
در جایی است که شخص قحت حمایت ،سرپرستی و مراقبت دیگری باشه .عطالوه بطر
ایدکه حیات و ممات مادر و روایتش در صحت ازدواج دختر نقشی نهارد.
احتمال دوم در معدای «بین االبوین» ،دختران بالغه و رشیههای است که در مطهیریت
شئون و قصمیمات مهم زنهگی خود مستقل نیستده؛ زیرا دستهای از دختطران بطا پطهر و
مادرشان زنهگی میکدده و مخارج و امورشان بر عههه پهر و مادرشان اسطت و معمطوالً
استقاللی در مهیریت شئون زنهگی و قصمیمات مهم خود نهارنه ،فرقی نمیکدطه کطه از
نظر ظاهری در کدار والهین خود زنهگی کدده یطا دور از آنطان باشطده ،ماندطه زنطهگی در
خوابگاههای دانشجویی .دسته دوم دخترانی هستده که در اداره شئون زنهگی مستقلانطه
و به پهر و مادر وابسته نیستده؛ خواه با آنها زنهگی کدده یا نه.
به نظر میرسه احتمال اخیر صحیح باشه .شاهه روایاقی است که در آنها عداویدی
همچون «قه ملکت ن سطها» (حطر عطاملی ،011/41 :0116 ،ح« ،)41011مالکطة امرهطا» (همطان:
 ،431/41ح )41914و «مالکة المرها» (همان ،438/41 :ح )41901به کار رفته که بیانگر استقالل
دختر در مهیریت شئون زنهگیا است.
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نکته سوم :معنای «االقشاب»

ظاهراً مقصود از «اقشاب» افراد متعصبی هستده که عقه موقت را به رور کلی ،چه بطا ثیطب و
چه با باکره ،ن ی میکدده و درباره دختران باکره ،قعصبات و سختگیریهای بیشتری دارنطه.
این واژه در سایر کاربردها نیز برای اهل سدتی به کار رفته که در امور دیدی سختگیریهطای
بیجا کردهانه؛ مثالً سالیق شخصی خود را به دیطن نسطبت دادهانطه (صطهوق )036 :0101 ،یطا
کسانی که بر اسا علم و آگاهی فتوا نمیدهده (نراقی.)469/1 :0101 ،
بدابراین از این روایت میقوان به جواز عقه موقت با دختر باکره رسیه .ارطالق ایطن
روایت ،عقه موقت بهون اذن ولیّ را نیز شامل میشود.
روایت دوم
و [محمّه بن علی بن الحسین] بِإِسْدَادِهِ عَنْ عَلِی بن أَسْبَابٍ عَنْ محمّه بن عُذَافِرٍ
عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِی عَبْهِاللَّهِ (ع) قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّ ِ بِالْأَبْکارِ؟ فَقَالَ :هَطلْ جُعِطلَ
ذَلِک إِلَّا لَهُنَّ فَلْیسْتَتِرْنَ وَلْیسْتَعْ ِ ْن (حر عاملی ،88/40 :0116 ،ح)49111؛

از امام صادق (ع) پرسیهم« :آیا میقوان دختر باکره را عقه موقت کرد؟» .فرمود:

«آیا برای آنان جز این حکم مقرر شهه است؟ ولی بایه سخت پدهطان بهارنطه و
ع ت خود را ح

کدده».

سده روایت به سبب ارسال قابل اعتماد نیست .در این روایت ،فلس ه اصطلی ازدواج
موقت برای دختران باکرهای معرفی شهه است که گویا شرایط مداسب برای ازدواج دائم
نهارنه و برای رف نیازهای خود به عقه موقت روی میآورنه.
روایت سوم
وَ بِإِسْدَادِهِ عَنْ محمّه بن أَحْمَهَ بن یحْیی عَنْ محمّه بن عَبْهِ الْجَبَّارِ عَطنْ صَط ْوَانَ
بن یحْیی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بن محمّه الْأَشْعَرِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بن مُحْطرِزٍ الْخَثْعَمِطی عَطنْ

محمّه بن مُسْلِمٍ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیةِ یتَمَتَّ ُ مِدْهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ :نَعَمْ إِلَّا أَنْ قَکطونَ
صَبِیةً قُخْهَعُ .قَالَ :قُلْتُ أَصْلَحَک اللَّهُ وَ کمِ الْحَهُّ الَّذِی إِذَا بَلَغَتْطهُ لَطمْ قُخْطهَعْ قَطالَ

بِدْتُ عَشْرِ سِدِین (حرّ عاملی ،89/40 :0116 ،ح)49191؛
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محمه بن مسلم میگویه از آن حضرت پرسیهم« :آیا کسی مطیقوانطه دختطر را

متعه کده؟» .فرمود« :آری مگر ایدکه کوچک باشه و فریب خورد» .عرض کردم:

«خهاونه شما را به سطالمت دارد؛ حطه بلطوغی کطه فریطب نمطیخطورد چقطهر

است؟» .فرمود« :دختر دهساله».

این روایت به دو رریق نقل شهه است :یکی رریق روسی در قهذیب (روسی:0113 ،

 ،411/3ح )41و استبصار (همو ،011/8 :0861 ،ح )1است که به سبب مجهطولبطودن ابطراهیم
بن محرز خثعمی (خویی )413/0 :0118 ،قابل اعتماد نیست و دیگطری رریطق صطهوق در
من الیحضره ال قیه (صهوق ،190/8 :0108 ،ح .)1160در رریق صهوق به محمه بطن یحیطی
خثعمی (همان )114/1:زکریا بطن محمطه المطؤمن آمطهه اسطت کطه هرچدطه نجاشطی او را
«مختلط األمر فی حهیثه» (نجاشی )034 :0113 ،دانسته ،به نظر میرسه این عبطارت دال بطر
وع او نیست و از نقل بزرگانی همچون محمه بن عیسی بن عبیه (کلیدی036/0 :0113 ،
و  446و  ،440/4و  013/1و  ،)411موسی بن قاسم بجلی (روسطی )113/1 :0113 ،و علطی بطن
حکم (کلیدی )084/4 :0113 ،از او میقوان به وثاقتش پی برد .ابننهیم در کتاب فهرست او
را از فقهای شیعه شمرده (شوشتری )139/1 :0833 ،و برخی محققان به وثاقطت او قصطریح
کردهانه (شبیری زنجانی .)301/8 :0106 ،سایر راویان این روایت قابطل اعتمادنطه .در نتیجطه
میقوان سده این روایت را معتبر دانست (همان.)1189/00 :
امام (ع) در پاسخ سؤال راوی ،سِطدی را کطه دختطر بطه حطه رشطه رسطیهه و فریطب
نمی خورد ،ده سال بیان کطرده کطه ظطاهراً همطان سطن بلطوغ (حطر عطاملی،011/41 :0116 ،
ح )41010و رشه (همان ،100/03 :ح )48613است و به قعبیر دیگر ،مالکِ امطر خطود اسطت
(مجلسی.)131/3 :0119 ،

دسته سوم :ممنوعیت عقد موقت باکره بدون اذن ولیّ
روایت اول
«َ بِإِسْدَادِهِ عَنْ أَحْمَهَ بن محمّه عَنْ محمّه بن إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِی ٍ عَنْ أَبَانٍ عَطنْ
أَبِی مَرْیمَ عَنْ أَبِی عَبْهِاللَّهِ (ع) قَالَ :الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا قَطزَوَّجُ مُتْعَطةً إِلَّطا بِطإِذْنِ

أَبِیهَا (حر عاملی ،81/40 :0116 ،ح)49113؛
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دختر باکرهای که پهر
پهر .

زنطهه اسطت نبایطه ازدواج موقطت کدطه ،مگطر بطه اذن

این روایت به رریق روسی در قهذیب (روسی ،411/3 :0113 ،ح )41و استبصطار (همطو،

 ،011/8 :0861ح« )8محمه بن الحسطن بإسطداده عطن احمطه بطن محمطه عطن محمطه بطن
إسماعیل عن ظری عن أبان عن أبی مریم عن أبی عبهاهلل (ع)» و به رریطق صطهوق در
من الیحضره ال قیه (صهوق ،190/8 :0108 ،ح« )1168و روی أبان عن أبطی مطریم عطن أبطی
عبهاهلل (ع)» نقل شهه که هر دو رریق و سده معتبر است (همان.)131/1 :
روایت فوق بر لزوم اذن پهر در عقه موقت باکره داللت دارد و بطه ارالقطش شطامل
فرض اراده نزدیکی و زوال بکارت و عهم آنها میشود.
روایت دوم
عَبْهُاللَّهِ بن جَعْ َرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْدَادِ عَنْ أَحْمَهَ بن محمّه بن عِیسَی عَنْ أَحْمَهَ بطن
محمّه بن أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْفِی عَنِ الرِّوَا (ع) قَالَ :الْبِکرُ لَطا قَتَطزَوَّجُ مُتْعَطةً إِلَّطا بِطإِذْنِ

أَبِیهَا» (حر عاملی ،88/40 :0116 ،ح)49110؛

دختر باکره ازدواج موقّت نمیکده ،مگر با اذن پهر .

سده روایت صحیح است (خویی.)408/88 :0103 ،

در مقام جم بدهی این روایت و روایاقی که عقه موقت با بطاکره را بطهون اذن ولطیّ
جایز شمرده بود ،این روایات بر ققیه ،کراهت ازدواج بطهون اذن ولطیّ یطا صطغیرهبطودن
دختر حمل شهه است (حر عطاملی .)81/40 :0116 ،به نظر میرسه ققیطهایدانسطتن روایطت
صحیح نیست؛ زیرا فقهای اهل سدت ،اصل ازدواج موقت را قبطول نهارنطه ،چطه بطا اذن
ولی باشه ،چه بهون آن .لذا نمیقوان از فرض لزوم اذن به ققیهایبودن آن رسیه (موسوی
خوانساری .)094/1 :0111 ،اختصاص این روایات به دختر صغیره نیز برخال ارالق آنهطا
است .بدابراین با قوجه به روایات دال بر جواز عقه موقت بطهون اذن ولطیّ ،حمطل ایطن
روایات بر کراهت قرجیح دارد (رباربایی کربالیی803/00 :0103 ،؛ بهجت.)3/1 :0149 ،
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دسته چهارم :جواز عقد موقت باکره به شرط عدم ازاله بکارت
روایت اول
«محمه بن یعْقُوبَ عَنْ محمه بن یحْیی عَنْ أَحْمَهَ وَ عَبْهِاللَّطهِ ابْدَطی محمطه بطن

عِیسَی عَنْ عَلِی بن الْحَکمِ عَنْ زِیادِ بن أَبِی الْحَلَّالِ قَطالَ :سَطمِعْتُ أَبَاعَبْهِاللَّطهِ (ع)
یقُولُ :لَا بَأْ َ أَنْ یتَمَتَّ َ الْبِکرَ مَا لَمْ ی ْضِ إِلَیهَا کرَاهِیةَ الْعَیطبِ عَلَطی أَهْلِهَطا» (حطر

عاملی ،84/40 :0116 ،ح)49113؛

متعه و عقه موقت دختر باکره اشکالی نهارد ،مادامی که به بکطارت او لفمطهای

وارد نشود؛ زیرا از بین رفتن پرده بکارت بطرای خطانواده او عیطب بطه حسطاب

میآیه.

شکی در اعتبار و صحت یکی از دو رریطق حطهیث نیسطت (شطبیری زنجطانی:0106 ،

1181/00؛ سبحانی قبریزی .)98/4 :0831 ،واژه «فضی» به معدای قوسعهدادن و گشودن چیزی
است (ابنفطار  )113/1 :0111 ،که کاربرد آن در روابط زن و مطرد بطه معدطای مباشطرت و
نزدیکی است که سبب ازاله بکارت میشود (همان).
این روایت از جهت الزمبودن یا نبودن اذن ولیّ مفلق است .بدابراین چدین ازدواجی
با رعایت شرب عهم ازاله بکارت صحیح است.
روایت دوم
عَلِی بن إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ محمّه بن أَبِی عُمَیرٍ عَنْ محمّه بن أَبِی حَمْطزَ َ عَطنْ

بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْهِاللَّهِ (ع) :فِی الْبِکرِ یتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ :لَا بَطأْ َ

مَا لَمْ ی ْتَضَّهَا (کلیدی ،198-194/1 :0113 ،ح.)8

این روایت ربق نقل کتاب کافی مرسل است ،اما در کتاب الدوادر احمه بطن محمطه
بن عیسی به صورت مسده آمهه است .سده روایت در کتاب الدوادر به این شکل اسطت:
«ابن أبی عمیر عن محمه بن حمز قال :قطال بعطض أصطحابدا ألبطی عبطهاهلل (ع) :البکطر
یتزوجها الرجل متعة؟ قال :ال بأ ما لم ی تضها» (اشعری ،33 :0113 ،ح.)411
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کتاب الدوادر از کتابهای معرو
زنجانی 0314/1 :0106 ،و  .)4431/3راوی اخیر در سده کتاب الدوادر ،محمه بطن حمطزه ثبطت
شهه که در حقیقت قصحی محمه بن ابیحمزه است (همان .)1141/03 :با قوجه بطه ایدکطه
محمه بن ابیحمزه و سایر راویان این روایت ثقه و امامیانه ،سده روایت صحیح است.
داللت روایت نیز مانده روایت اول است.

است و شطکی در اعتبطار رریطق آن نیسطت (شطبیری

روایت سوم
محمّه بن یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بن إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بن
دَرَّاجٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْهِاللَّهِ (ع) یتَمَتَّ ُ مِنَ الْجَارِیةِ الْبِکرِ؟ قَالَ :لَا بَأْ َ بِطهِ مَطا لَطمْ

یسْتَصْغِرْهَا (حر عاملی ،89/40 :0116 ،ح)49190؛

از امام صادق (ع) پرسیهم« :آیا می قوان به رور موقطت بطا دختطر بطاکره ازدواج

کرد؟» .فرمود« :اگر او را خوار و ذلیل نسازد ،مانعی نهارد».

همه راویان این روایت قابل اعتمادنه و سده آن صحیح است (شطبیری زنجطانی:0106 ،

.)1181/00

«صغر» در لغت به معدای کوچکی و حقارت است (ابنفار  .)461/8 :0111 ،این مطاده
در باب است عالش به معدای کوچکشمردن چیزی یا عملی است .پط عقطه موقطت بطا
دختر باکره در صورقی جایز است که با آن حقارت ،رسوایی و هتک دختر فراهم نشطود
(شبیری زنجطانی .)1181/00 :0106 ،با قوجه به روایت قبلی که ازاله بکارت در عقطه موقطت
برای دختران باکره ،عار و موجب شرمساری دانسته شهه بود ،روشن میشود مقصطود از
«استصغار» در این روایت همان ازاله بکارت است.
دسته پنجم :جواز عقد موقت با باکره ،بدون اذن ولیّ به شرط عدم ازاله بکارت
در این دسته از روایات ،عقه موقت با دختر باکرهای که «بین ابویها» اسطت ،یعدطی کدطار
پهر و مادر است و در مهیریت و قصمیمهای مهم زنهگی خطود مسطتقل نیسطت ،جطایز
دانسته شهه است ،به شرب ایدکه موجب ازاله بکارت نشود.
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روایت اول
وَ بِإِسْدَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیهٍ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّط ِ مِطنَ الْبِکطرِ إِذَا کانَطتْ
بَینَ أَبَوَیهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیهَا؟ قَالَ :لَا بَأْ َ مَا لَمْ یقْتَضَّ مَا هُدَا

لِتَعِط َّ بِطذَلِک (حطر

عاملی ،81/40 :0116 ،بابُ «حُکمِ التَّمَتُّ ِ بِالْبِکرِ بِغَیرِ إِذْنِ أَبِیهَا» ،ح)49111؛

از جواز ازدواج موقت بهون اذن والهین ،با دختر بطاکرهای کطه در کدطار پطهر و
مادر

است (در امور زنهگی خود مستقل نیست) پرسطیهم .فرمطود« :اشطکالی

نهارد ،به شرب ایدکه ازاله بکارت نشود قا دختر به سبب وجود بکطارت ،ع طت

بورزد».

سده این روایت معلق بر سده روایت قبل از آن است و در حقیقت قسطمتی از سطده
به قریده روایات قبل از آن به سطبب اختصطار حطذ شطهه اسطت (روسطی،411/3 :0113 ،
ح .)48هرچده از نقل وسائل به نظر می رسه روسطی ایطن روایطت را بطا رریطق خطود از
ابوسعیه نقل کرده است .بدابراین سده روایت به این شکل خواهه بود« :عن محمطه بطن
احمه بن یحیی عن موسی بن عمر بن یزیه عن محمه بطن سطدان عطن ابطیسطعیه عطن
الحلبی قال :سألته» .پیشقر اعتبار این سده اثبات شه .برخی فقها نیز از ایطن روایطت بطه
«صحیحه» قعبیر کردهانه (رباربایی کربالیی.)806/00 :0103 ،
روایت دوم
«َ بِهَذَا الْإِسْدَادِ عَنْ أَبِی سَعِیهٍالْقَمَّابِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْهِاللَّهِ (ع) :جَارِیطةٌ
بِکرٌ بَینَ أَبَوَیهَا قَهْعُونِی إِلَی ن سها سِرّاً مِنْ أَبَوَیهَا فَأَفْعَلُ ذَلِک؟ قَطالَ :نَعَطمْ وَاقَّطقِ

مَوْوِ َ الْ َرْجِ .قَالَ :قُلْتُ :فَإِنْ رَوِیتْ بِذَلِک؟ قَالَ :وَ إِنْ رَوِطیتْ فَإِنَّطهُ عَطارٌ عَلَطی

الْأَبْکار (حر عاملی ،88/40 :0116 ،ح.)49118

سده روایت چدین است« :محمه بن الحسن بإسداده عن محمه بن أحمطه بطن یحیطی
عن موسی بن عمر بن یزیه عن محمه بن سدان عن ابی سعیه القماب عن من رواه قطال:
قلت» (روسی ،411/3 :0113 ،ح.)40
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سده روایت مرسل است .برخی فقها با قوجه به نزدیک بودن داللت ایطن روایطت بطا

روایت قبل ،همچدین اشترا همه افراد سده به جز راوی اخیر که در این روایت به نطام

او اشاره نشهه ،روایت محل بحث را با روایت قبل یکی دانسته و مقصود از «عمن رواه»
را حلبی دانستهانه و حکم به اعتبار این روایت کردهانطه (شطبیری زنجطانی8611/00 :0106 ،؛

سبحانی قبریزی.)033/0 :0831 ،

به نظر میرسه هرچده یکیبودن سطده ایطن روایطت بطا روایطت قبطل بعیطه نیسطت،

ق اوتهای موجود در م اد این دو روایت ،مان یکیدانستن آن دو است.

در این روایت نیز همانده روایت قبل ،جواز عقه موقت با دختر باکره بهون اذن ولیّ

به شرب عهم دخول مفرح شهه است .پیشقر ،همچدین ذیل روایت قبل ،بهق صیل بیطان

شه که حمل این روایت بر جواز استمتاعات جدسی از دخترانی کطه عقطه ازدواج دائطم
شههانه و هدوز عروسی نکردهانه ،صحیح نیست.

در این روایت به ازدواج موقت قصریح نشهه ،امطا مطیقطوان بطا کمطک قریدطه ،آن را

مربوب به عقه موق ت دانست :اگر این ازدواج به صورت دائم بوده و امام (ع) در فطرض
فقهان اذن و روایت ولیّ آن را صحیح دانسته است ،دیگطر بقطای بکطارت مووطوعیت

نهارد قا امام (ع) بر ح
خویی پ

از پذیر

آن قأکیه کده.

داللت این روایات ،ارالق روایات لطزوم اذن ولطی را بطا ایطن

روایات قخصیص میزنه و قصریح میکده که داللت این روایات بر جطواز عقطه موقطت
باکره بهون اذن ولیّ قمام است (خویی.)401/88 :0103 ،

نتیجه
در نگاه ابتهایی بین روایات دسته اول و دسته دوم قعارض است ،اما با قوجه به روایطات
دستههای بعه که میقوان آنها را شاهه جم دانست ،قعارض بررر میشود .در نتیجه،
اگر ازدواج موقت به قصه ازالطه بکطارت باشطه ،اذن ولطیّ الزم اسطت و ولطیّ فقطط در
صورقی میقوانه به چدین ازدواجی روایت دهه که احراز کدطه چدطین ازدواجطی بطرای
دختر مصلحت دارد .اما اگر این ازدواج به قصطه ازالطه بکطارت نباشطه ،اذن ولطیّ در آن
معتبر نیست و دختر میقوانه مستقالً به چدین ازدواجی اقهام کده .با قوجه به ایدکه عطهم
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ازاله بکارت در این ازدواج ،شرب و الزامی شرعی است ،روایت بعهی دختر بطه ازالطه،
جواز شرعی این عمل را در پی نخواهه داشت.
بدابراین عقه ازدواج صحیح است ،ولی ازاله بکارت حرام است؛ زیرا روایطات دسطته
چهارم و پدجم با عبارات مختل بر ممدوعیت ازالطه بکطارت داللطت دارنطه و در هطیچ
روایتی به جواز این عمل در عقه موقت قصریح نشهه است .پ اگطر در عقطه موقطت،
زوجین یا یکی از آن دو ،از ابتها قصه ازاله بکارت دارنه ،ایطن عقطه بایطه بطا اذن ولطیّ
صورت گیرد و اگر چدین قصهی نهارنه ،عقه موقت بهون اذن ولیّ صحیح است ،ولطی
مشروب به عهم ازاله بکارت است و این عمل حرمت قکلی ی دارد.
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عاملی (شهیه اول) ،محمه بن مکی (بیقا) .القواعهد والتوائهد ،قصطحیح :سطیه عبطهالهادی حکطیم ،قطم:
کتابفروشی م یه.
عاملی جبعی (شهیه ثانی) ،زین الهین بن علی ( .)0108مسالک األفهام إلی تیقیح دهرائع االسهالم ،قطم:
مؤسسة المعار االسالمیة.
علوی ،عادل (بیقا) .القول الردید فی االجتهاد والتقلید ،قم :کتابخانه آیتاهلل مرعشی نج ی.
فاول مقهاد ،مقهاد بن عبهاهلل ( .)0111التیقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قصحیح :سیه عبهاللفی حسیدی
کوهکمری ،قم :کتابخانه آیتاهلل مرعشی نج ی.
فاول موحهی لدکرانی ،محمه ( .)0140تتصیل الشریع فی درح تثریر الوسیل  :الیکاح ،قحقیق :حسین
واثقی و دیگران ،قم :مرکز فقهی ائمه ارهار(ع).
فیض کاشانی ،محمه بن شاه مرقضی ( .)0110متاتیح الشرائع ،قحقیق :سیه مههی رجطائی ،قطم :مجمط
الذخائر االسالمیة.
فیض کاشانی ،محمه بن شاهمرقضی ( .)0116الوافی ،قصحیح :ویاءالهین حسطیدی اصط هانی ،اصط هان:
مکتبة االمام امیرالمؤمدین(ع).
فیض کاشانی ،محمه بن شاهمرقضی ( .)0103الیخب فی الثکم العملی واألحکهام الشهرعی  ،قصطحیح:
مههی انصاری قمی ،قهران :مرکز الفباعة والدشر لمدظمة االعالم االسالمی ،الفبعة الثانیة.
قرشی بدابی ،علیاکبر ( .)0104قاموس قرنن ،قهران :دار الکتب االسالمیة ،الفبعة السادسة.
کاقوزیان ،ناصر ( .)0839حقوق مدنی :قواعهد عمهومی قراردادهها ،قهطران :شطرکت سطهامی انتشطار بطا
همکاری بهمن برنا ،الفبعة الرابعة.
کرکی ،علی بن حسین ( .)0101جامع المقا د فی درح القواعد ،قم :مؤسسة آل البیت(ع) ،چاپ دوم.
کلیدی ،محمه بن یعقوب ( .)0113الکافی ،قهران :دار الکتب االسالمیة.
مجاهه رباربایی ،محمه (بیقا) .المیاهل ،قم :مؤسسة آل البیت(ع).
مجلسی ،محمهباقر ( .)0119مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،قحقیق :مههی رجایی ،قم :کتابخانه
آیتاهلل مرعشی نج ی.
مجلسی ،محمهققی ( .)0111یک دور فقه کامل فارسی ،قهران :مؤسسه و انتشارات فراهانی.
مجلسی ،محمهققی ( .)0119روض المتقین فی درح من الیثار التقیه ،قصحیح :سیه حسین موسوی
کرمانی ،علیپداه اشتهاردی ،و سیه فضلاهلل رباربایی ،قم :مؤسسه کوشانبور ،چاپ دوم.
مظ ر ،محمهروا ( .)0831ا ول التقه ،قحقیق :عبا علی زارعی سبزواری ،قم :بوستان کتاب.
م یه ،محمه بن محمه ( .)0108المتع  ،قم :کدگره جهانی هزاره شیخ م یه.

