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Abstract
The formation of any family which the woman is its main pillar begins with
marriage, so it is vital to consider the optimal time of marriage for girls to build
a stable family. Neglecting the proper quality age for marriage might cause irreparable damage to individuals and society. The purpose of this study is to
regulate the qualitative age of marriage from the perspective of religious sociology in regarding to hadiths and identifying the characteristics which have
been mentioned by religion mentions for girls' desirable matrimony.
By relying on induction which has been formed based on religious sources,
at the final point of this article, some criteria that clarify the Islamic approved
qualitative age for girls' marriage have been extracted. Regarding the results,
marriage at an early age and before puberty is not desirable at all, and the
matrimony has been postponed to young age. On the other hand, youth is
a floating age which begins from puberty and continues through the end of
thirty. Therefore, the criteria of growth and its appearance in youth age has
been inducted as the appropriate and approved age of marriage for girls. To
study this paper question a library method with a descriptive-analytical approach has been used.
Keywords: marriage, minor, young, growth.
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چکیده
تشکیل هر خانواده با ازدواجی شروع میشود که یکی از ارکان آن ،زن است؛ از همین
رو اطالع از زمان مطلوب ازدواج دختران بهگونهای که زمینهساز خانوادهای پایدار باشد،
از اهمیت زیادی برخوردار است .عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج میتواند
ضررهای جبرانناپذیری به افراد و اجتماع وارد کند .هدف از این تحقیق قاعدهمندسازی سن
کیفی ازدواج از نگاه جامعهشناسی دینی ،با تمسک به روایات و مشخصکردن شاخصههایی
است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران بیان میکند .در پایان این نوشتار با توجه به
استقرا در منابع دینی ،مالکی استخراج شده که معیاری جهت شناخت سن کیفی موردتأیید
دین اسالم ،برای ازدواج دختران است .با توجه به نتایج ،ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از
بلوغ جنسی بههیچوجه مطلوب نبوده و این امر به سنین جوانی موکول شده است؛ از طرفی
جوانی ،سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سیسالگی ادامه
دارد؛ بنابراین با توجه به حصول شاخصة رشد در دورة جوانی ،سن مناسب ازدواج برای
از روش کتابخانهای با رویکرد توصیفیتحلیلی استفاده شده است.
کلیدواژهها :ازدواج ،صبی ،فتی ،رشد.
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دختران استنباط شده و مطلوببودن ازدواج مقید به محققشدن رشد است .برای این منظور
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هر جامعه مجموعهای از خانوادهها است که هرچه این خانوادهها روبهرشد باشند ،آن
جامعه پویاتر خواهد بود .مقدمة تشکیل هر خانواده ،ازدواج است که یکی از ارکان آن،
زن است .از بحثهای چالشبرانگیزی که افراد مختلف با سالیق متفاوت در رابطة با آن
اظهارنظر کردهاند ،زمان مطلوب ازدواج دختران است که بهدلیل عدم اجماع در این رابطه،
باعث پریشانی فکری خانوادهها شده و دقیق نمیدانند که نظر صحیح در این رابطه چیست.
در این تحقیق درصددیم که نظریة دین دربارة سن مطلوب ازدواج دختران را استخراج کرده
و در اختیار صاحبنظران قرار دهیم ،تا از این رهگذر ،زیباییهای دین در موضوعات علوم
اجتماعی بیشتر پدیدار شده و در فضای رقابت ،خودنمایی کند.
یکی از نیازهایی که اکثر خانوادهها با آن مواجه هستند ،این است که بهعنوان مسلمان ،چه
زمانی باید دخترشان را به ازدواج کسی درآورند .اگر نظریة اسالم در این رابطه تبیین نشود،
ناگزیر افراد برای رفع نیاز سراغ مطالبی میروند که پشتوانة آن علوم وحیانی نبوده ،بلکه بر
اساس آزمونوخطا است؛ بنابراین پرداختن به این موضوع ضروری است تا ثابت شود که
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اسالم در مباحث مختلف خصوصاً مباحث خانواده دارای نظریه است.

از مشکالتی که جامعه با آن مواجه شده ازدواجهای دیرهنگام و زودهنگام است .بهطور
نسبی اگر از سنی که فرد در آن آمادگی عرفی الزم برای ازدواج را دارد ،زمانی بیش از حد
معمول بگذرد ،در اصطالح ،ازدواج دیرهنگام صورت گرفته است که پیامدهای مخرب
روحی و جسمی آن در بررسی روانشناسان به اثبات رسیده و خطرات اجتماعی حاصل از
آن بسیاری از جامعهشناسان را به نگرانی واداشته است .همچنین در بررسیهای جرمشناسی،
اساتید این رشته یکی از عوامل جلوگیری از بزهکاریهای قانونی و اجتماعی که مخل نظم
عمومی و اخالق حسنه است را مقابله با ازدواجهای دیرهنگام شناختهاند.
ازدواجهای زودهنگام که با عنوان «کودکهمسری» شناخته شده ،به گفتة روانشناسان
سبب آسیبهای روحی و روانی و تبعات منفی اجتماعی متعددی میشود .در بررسیهای
صورتگرفته در حقوق تطبیقی ،کودکهمسری در برخی کشورها موجب تضییع حقوق

کودکان بوده و نقض آشکار حقوق بشر و مصداق بارز خشونت جنسی شناخته شده است.
در حقوق موضوعة ایران نیز مطابق مادة  1041قانون مدنی ،قانونگذار برای جلوگیری از

57

کودکهمسری ،ازدواج دختران زیر  13سال شمسی و پسران زیر  15سال شمسی را مقید به
شروطی از قبیل احراز مصلحت ،اذن ولی و اخذ مجوز از دادگاه کرده است .قانونگذار در
مادة  50قانون حمایت از خانواده ،مصوب سال  1391اعالم میکند که هرگاه مردی برخالف
مقررات مادة  1041ازدواج کند ،به  6ماه حبس محکوم میشود .در تبصرة این ماده اجرای
همین حکم برای پدر ،جد پدری ،مادر و سرپرست قانونی و عاقد در صورت تخلف از مادة
 1041پیشبینی شده است .همچنین در صورت تخلف و بروز و حصول آسیبهای جسمی
به زوجه ،ضمانت اجراهای کیفری خاص دیگری نیز در نظر گرفته شده است .در ادامة
این نوشتار که با رویکرد جامعهشناسی دینی به این موضوع پرداخته ،کراهت ازدواجهای
دیرهنگام و مطلوبنبودن کودکهمسری در شرایط عادی بررسی و اثبات میشود.
این تحقیق با نگاه نظاممند به گزارههای دینی ،تبیین میکند که تأکید دین به تشکیل
خانواده در اوایل جوانی است که نتیجة آن دورشدن جوانان از فضاهای منفی و فاسد و
نزدیکشدن کشور به آرمانشهر اسالمی است .در این نوشتار در جهت پاسخ به پرسشهای
زیر تالش میکنیم:
 .1زمان ازدواج مطلوب دختران ،تابع چه شاخصهایی است؟
 .2آیا دین ،ازدواج در کودکی را میپذیرد؟
 .3آیا ازدواج در جوانی مطلوب است؟
دارد؟ (ابتدای جوانی یا کل مقطع جوانی)
 .5در ازدواج مطلوب عالوه بر بلوغ جنسی آیا میتوان برای بلوغ فکری هم نقشی قائل
شد؟
در بررسی پیشینة این موضوع ،کسانی که در حیطة علوم اجتماعی قلم میزنند ،بهطور
معمول به این موضوع پرداختهاند که به بعضی از این آثار اشاره میشود.
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 .4اگر ازدواج در جوانی پسندیده است ،این مطلوببودن در کدام مرحلة جوانی وجود

 .1اسالم و جامعهشناسی خانواده ،تألیف حسین بستان؛
58

 .2انتخاب همسر ،تألیف ابراهیم امینی؛
 .3جوانان و انتخاب همسر ،تألیف علیاکبر مظاهری؛
 .4سن ازدواج دختران ،تألیف زهره رجبیان.
مزیت این تحقیق در این است که با تنظیم کلیدواژههای حداکثری ،سعی در جستوجوی
حداکثری آیات و روایات مرتبط با بحث کرده و همچنین تالش کرده با درنظرگرفتن
خانواده در تمدن ،به نتیجة موردنظر نائل آید.
این تحقیق از سه بخش زیر و در نهایت ،نتیجهگیری تشکیل شده است:
بخش اول :ازدواج در کودکی؛
بخش دوم :ازدواج در جوانی؛
بخش سوم :بررسی شاخص رشد.
 -1بررسی فقهی ازدواج در کودکی
اولین بخشی که بهصورت مفصل باید بررسی شود ،این است که نظریة اسالم در رابطه
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با ازدواج در کودکی چیست .قبل از اینکه دالیل پیرامون ازدواج در کودکی بررسی شود،
ازدواج در
ابتدا باید بهصورت دقیق ،مفهوم کودک واکاوی شود .در دلیلهایی که ناظر به
ِ
کودکی است ،از کلمة «صبی» استفاده شده و فقط به مفهومشناسی این کلمه میپردازیم.
 -1-1مفهومشناسی واژة «صبی»

 -1-1-1معنای لغوی «صبی»
تعریف صبی در کتابهای لغت اینگونه است:
مقاییس اللغة « :لفظ صبی داللت بر پایینبودن سن دارد( ».ابنفارس1404 ،ق)331/3 :
مفردات راغب« :صبی به کسی میگویند که به احتالم نرسیده باشد( ».راغب اصفهانی،
1412ق)475 :

ٌ
لسان العرب« :صبی ناقص واوی بوده که بهمعنای غالم است و جمع آنِ ،ص ْبیة و ِص ْبیان

است( ».ابنمنظور1414 ،ق)450/14 :

تاج العروس« :کودکی که هنوز از شیر گرفته نشده است»( .زبیدی1414 ،ق)590/19 :
المنجد« :فردی است که از لحاظ عمر ،پایینتر از «فتی» است( ».انطوان)816/1 :2001 ،
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«الصب ِی = الصغیر»( .طریحی)260/1 :1375 ،
مجمع البحرینَّ :

همان طور که مشاهده شد ،مفردات در تعریف «صبی» آن را مقید به پایینتر از حد بلوغ

جنسی میکند و بقیة فرهنگها ،معانی ذکر کردهاند که با این معنا مخالف نیست؛ زیرا بعضی
تعبیر به «صغیر» و بعضی تعبیر به «غالم» کرده بودند .فقط آنچه تاج العروس ذکر کرده ،با
معنای ذکرشده مخالفت دارد؛ زیرا در آنجا گفته شده که «صبی» از شیر گرفته نشده و الزمة
این حرف این است که وقتی کودکی از شیر گرفته شد ،دیگر استعمال صبی برای او جایز
نباشد.
حال برای مشخصشدن اینکه نظر صحیح کدام است ،باید مواردی از قرآن و روایات که
در آنها کلمة «صبی» آمده را ذکر و بررسی کنیم.
 -2-1-1صبی در قرآن
از این ریشه دو بار در قرآن استفاده شده است:
الف -سورة مبارک مریم ،آیة « :12ای یحیی ،کتاب [خدا] را با ق ّوت بگیر! و ما فرمان

نب ّوت [و عقل کافی] در کودکی به او دادیم!»

1

ب -سورة مبارک مریم ،آیة [« :29مریم] به او اشاره کرد .گفتند :چگونه با کودکی که

در گهواره است ،سخن بگوییم؟!»

2

ولی محدودة کودکی را مشخص نکرده و در آیة دوم هم به فر ِد در گهواره ،کودک اطالق
شده ،ولی اینکه به بعد از آ ن هم کودک اطالق شود یا خیر ،معلوم نیست؛ بنابراین باید به
مطالعة روایاتی که در آنها کلمة «صبی» و مشتقات آن ذکر شده بپردازیم.
ُ

ْ

ُ

َ

ْ

ْ

َ

َ
تاب بق َّوة َو آت ْي ُ
ناه ال ُحك َم ص ِب ًّيا
 .1ياَ َي ْحي 
ى َخ ِذ ال ُ ِك َ ِ ٍ
َ
ْ
ِّ
َ
َ َ ْ
َ
ُ
َ
شارت ِإل ْي ِه قالوا ك ْيف نكل ُم َم ْن كان ِفي ال َم ْه ِد ص ِب ًّيا
 .2فأ
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چنانکه مشاهده میشود ،در آیة اول فقط اشاره شده که در کودکی به او «حکم» دادیم،

 -3-1-1صبی در روایات
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با مراجعه به روایات به نمونههایی برمیخوریم ،با تصریح یا ظهور به اینکه صبی به فردی
گفته میشود که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده است؛ بهعنوان نمونه به چند مورد اشاره میشود:
الف -در تفسیر علی بن ابراهیم قمی در ضمن بیان مطلبی تصریح شده به اینکه امام حسن
َ
َ َّ
َ َّ
و امام حسین دو صبی غیربالغ بودند( .قمی( )184/1 :1376 ،أ َو َما َع ِل ْم ُت ْم أن َر ُسول الل ِه
َ
َ
ایع ل ْل َح َسن َو ْال ُح َسین َو ُه َما َ
َ َ
ب
ص
یان غ ُیر َب ِالغین).
ب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب -مرحوم کلینی در کتاب الکافی ذکر کرده است« :دختربچهای که دخترا ِن مثل او
حیض نمیشوند و خانمهایی که مأیوس از دیدن حیض هستند ،حتی اگر با آنان مقاربت
جنسی هم شده باشد ،نیازی نیست که عده نگه دارد( ».کلینی1407 ،ق( )85/6 :فی َّ
الص ِب ِیة
ِ
َّ َ
ْ
ْ َ
َ َ َ َ َ
َّ
ْ
َّ َ ْ
ُ
َ
یس َعل ِیه َما ِعد ٌة َو ِإن ُد ِخل ِب ِهما) از این
ال ِتی ل َت ِحیض مثلها َو ال ِتی قد ِیئ َست ِم َن ال َم ِحیض قال :ل
ِ
روایت به دست میآید که قطعاً تا قبل از دیدن خون حیض ،شخص ،صبی محسوب میشود.
ج -حضرت امام علی میفرمایند« :تا قبل از اینکه کودک به احتالم برسد ،تکلیف
از او برداشته شده است ».بر اساس این روایت انتهای کودکی معلق به «احتالم» شده است؛
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بهعبارت دیگر ،با احتالم ،کودکی پایان میپذیرد( .حر عاملی1409 ،ق)45/1 :
همچنین در روایتی از حضرت امام صادق منقول است که اگر زنی با پسربچهای که
به حد احتالم نرسیده یا مردی با دختربچهای که به حد احتالم نرسیده ،عمل نامشروعی انجام
دهند ،فرد بالغ حد زنا میخورد؛ ولی کودکان چنین حدی ندارند و بهشدت باید ادب شوند.
(ابنحیون)454/2 :1385 ،
آنچه میتوان در نتیجة تحلیل مفهومی کودک ،با رجوع به فرهنگهای لغت و روایات
معصومان بیان کرد ،این است« :کودک به فردی میگویند که هنوز به سن بلوغ جنسی
نرسیده است».

 -2-1نهی از ازدواج در کودکی
پس از مشخصشدن مفهوم کودک باید به این بحث پرداخته شود که آیا اسالم ازدواج

در سن کودکی را تشویق میکند یا خیر.

در اینکه ازدواج در کودکی جایز است ،بحثی نیست و روایات متعددی ناظر به این
مطلب است؛ 1ولی آنچه در اینجا بررسی میشود ،آن است که آیا در این مقطع سنی تشویق
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به ازدواج شده است یا خیر .برای پاسخ به این سؤال میتوان از سه روایت که ناظر به ازدواج
در کودکی است ،استفاده کرده و حکم ازدواج در کودکی را نتیجه گرفت.
الف -راوی میگوید :عمر و ابوبکر از پیامبر ،حضرت زهرا را خواستگاری
کردند ،ولی ایشان در جواب فرمودند :فاطمه کودک است؛ ولی وقتی حضرت علی

َ َ
خواستگاری کردند ،ایشان دخترشان را تزویج کردند( .نسائی1411 ،ق( )316/10 :خط َب
َ َ ََ َ
ُ َّ
َ
ََ َ
َأ ُبو َ
کر َو ُع َم ُر ف ِاط َمة ،فقال َر ُسول الل ِه :أنها َص ِغ َیر ٌة ،فخط َب َها َع ِلی ف َز َّو َج َها ِم ْن ُه) این روایت
ب
ٍ
در کتب شیعه ،همانند عمدة عیون صحاح االخبار فی مناقب امام االبرار (ابنبطریق1407 ،ق:
 )287و کتاب نهج الحق و کشف الصدق (حلی )22 :1982 ،آمده و با مراجعه به کتب عامه
(نسائی1411 ،ق )316/10 :نیز اصل روایت را میبینیم؛ چنانکه عالمه حلی در کتاب نهج
الحق و کشف الصدق (نسائی )22 :1982 ،آن را به کتاب مسند احمد بن حنبل نسبت میدهد.
حال که اصل حدیث در منابع اهلسنت وجود دارد ،احتمال مجعولبودن تضعیف میشود؛
چون این روایت با مبانی فکری عامه در مسئلة والیت مخالف و با مبانی فکری شیعه موافق
است و بعید است که چنین روایتی مجعول ایشان باشد.
همان طور که در روایت مشاهده شد ،پیامبر تأکید بر صغیربودن ایشان دارند؛ این
نشاندهندة قاعدهای کلی در رابطه با «صغیر» ،بهعنوان کبرای کلی است و آن اینکه ازدواج
نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

 .1بهعنوان نمونه به دو مورد از روایاتی که داللت بر جواز ازدواج کودک میکند ،اشاره میشود:
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِّ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ً
َ
روایت اول« :محمد بن يعقوب عن ع ِلی بن ِإبر ِاهيم عن أ ِب ِيه عن محم ِد بن يحيى عن أحمد بن محم ٍد ج ِميعا عن
ََ ْ ُ ُ ِ
ِ
َ ِ
َ
ِ ُ ْ
َّ
ْ َ
َ َ َ
َ
ْابن أ ِبي ُع َم ْي ٍر َع ْن َح َّم ٍاد َعن ال َحل ِب ِّی َع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه قالِ :إذا َت َز َّو َج َّالر ُجل ال َج ِار َية َو ِه َی َص ِغ َير ٌة فل َيدخل ِب َها
ِ
ِ ْ َ
ی که فردی با دختر کوچکی ازدواج میکند،
َح َّتى َيأ ِت َی ل َها ِت ْس ُع ِس ِن َين( ».حر عاملی1409 ،ق( )101/20 :زمان 
از 9سالگی بهبعد ،حق مقاربت جنسی دارد ).همان طور که در این روایت مشاهده میشود حضرت ،اصل
ازدواج را در قبل از  9سال تجویز کردهاند و فقط مجامعت را معلق به 9سالگی کردهاند.
روایت دوم« :ع َّد ٌة م ْن َأ ْص َحاب َنا َع ْن َس ْهل ْبن ز َياد َع ْن َأ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد ْبن َأبي َن ْصر َع ْن َع ْبد ْال َكر يم ْبن َع ْمرو َعنْ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
َ
َ ْ َ َ َْ
َ َ َ ُ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ َ َ َّ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ٍَ ْ
َ
ُ
أ ِبي َب ِص ٍير عن أ ِبي جعف ٍر قال :ل يدخل ِبالج ِار ي ِة حتى يأ ِتی لها ِتسع ِس ِنين أو عشر ِس ِنين( ».کلینی1407 ،ق:
 )398/5در این روایت نیز اصل ازدواج مشکلی ندارد و حق مقاربت به بعد از 9سالگی موکول شده است.

دختر در کودکی مطلوب نیست .حضرت در اینجا فقط به صغرای بحث اشاره میکنند و
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میتوان فرمایش ایشان و آن قاعدة کلی را بهصورت برهان زیر درآورد:
صغرا :ازدواج فاطمه ،ازدواج کودک است؛
کبرا :ازدواج کودک ،مطلوب نیست؛
نتیجه :ازدواج فاطمه ،مطلوب نیست.
همان طور که مشاهده میشود ،در روایت فقط اشاره شده که ایشان صغیر بودهاند و سنی
مشخص نشده ،ولی با توجه به روایت زیر میتوان به دست آورد که ایشان در زمان ازدواج،
 9سال داشتهاند:
راوی از امام سجاد سؤال میکند که ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین در
چه زمانی بوده است .ایشان در جواب میفرمایند« :یک سال بعد از اینکه به مدینه هجرت
کردند ،در سن نهسالگی این ازدواج اتفاق افتاد( 1».کلینی1407 ،ق)340/8 :
ب -در نهی ازدواج در کودکی ،از امام صادق وارد شده که میفرمایند« :وقتی ُع َمر

از امیرالمؤمنین دخترشان را خواستگاری کرد ،ایشان امتناع کرده و فرمودند :دخترم هنوز
دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

کودک است( 2»...اشعری قمی1408 ،ق129 :؛ مجلسی1410 ،ق)94/42 :
در این روایت هم مانند روایت باال ،دلیل حضرت علی برای امتناع از تزویج دخترشان،
(امکلثوم) کودکبودن ایشان است؛ 3البته اینکه در آن زمان سن ایشان چقدر بوده ،در روایت
اشارهای نشده ،ولی برخی از محققان دو قو ِل هفتسالگی و یازدهسالگی را ذکر میکنند.
(شهرستانی)71 :1390 ،
ج« -راوی به امام عرضه میدارد :آیا مانعی دارد که ما فرزندانمان را در کودکی به
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َُ ْ ُ
ید ْبن ال ُم َس
وب َع ْن ِهش ِام ْبن َس ِال ٍم َع ْن أ ِبی َح ْم َز َة َع ْن َس ِع
«ْ .1اب ُن َم ْح ُب
یب ...قال :فقلت ِل َع ِلی ْبن ال ُح َسین :ف َم َتی
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ْ
ََ َ ْ
ُ َّ
َ َ
َز َّو َج َر ُسول الل ِه ف ِاط َمةِ م ْن َع ِلی فقالِ :بال َم ِد َین ِة َب ْعد ال ِه ْج َر ِة ِب َس َن ٍة َو کان ل َها ْیو َم ِئ ٍذ ِت ْس ُع ِس ِن َین» :این روایت
جهت سندی «صحیحه»
از
استَ ْ َ .
َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ
َ َ َ
ّ
ُْ َ ُ َ َ ْ َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
« .2ابن أ ِبی عم ٍیر عن ِهش ِام بن س ِال ٍم عن أ ِبی عبدالله قال :لما خطب عمر ِإلی أ ِم ِیر المؤ ِم ِنین قال له :أنها
ِ
ٌ
َص ِبیة :»...این روایت از جهت سندی «صحیحه» است.
 .3آقای شهرستانی در خصوص ازدواج امکلثوم با عمر بحث مفصلی انجام داده و در انتها وقتی نظر شیعیان را
بیان میکند ،بر جبریبودن این ازدواج حکم میکند( .شهرستانی)84 :1390 ،

ازدواج درآوریم؟ حضرت میفرمایند :اگر در کودکی تزویج صورت گیرد ،احتمال اینکه
بین آن دو الفت و صمیمیت ایجاد شود ،کم است( 1».کلینی1407 ،ق)398/5 :
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چنانکه در این روایت مشاهده میشود ،حضرت با بیان اینکه احتمال الفت و صمیمیت
در تزویج کودکان پایین است ،ازدواج در این زمان را تشویق نمیکنند.
بهعنوان نتیجة آنچه گذشت ،میتوان گفت :زمان کودکی تا قبل از سن بلوغ جنسی بوده
و ازدواج در این سن مطلوب نیست.
 -2بررسی فقهی ازدواج در جوانی
در بخش گذشته ،حکم ازدواج در کودکی تبیین شد و در این بخش حکم ازدواج در
جوانی بررسی میشود .قبل از پرداختن به اصل بحث ،ابتدا باید معادلهای عربی واژة «جوان»
به دست آمده و مفهومشناسی صورت گیرد .معادلهای اصلی که میتوان برای کلمة جوان
گفت و در مستندات بحث ازدواج از آنها استفاده شده ،دو کلمة «شاب» و «فتی» و مشتقات
این دو است؛ بنابراین ابتدا این دو کلمه ،بررسی شده و در نهایت نتیجهگیری ارائه میشود.
 -1-2مفهومشناسی

« -1-1-2شاب» در لغت
اقرب الموارد« :شاب اسم فاعل بوده و حد آن از زمان بلوغ تا سیسالگی است .مؤنث آن
َ
شابة بوده و جمع آن َشباب و ُشبّان و ش َب َبة است و در جامع الرموز آمده که معیار شابة از ابتدای
سیزدهسالگی تا سیوسهسالگی است( ».الخوری الشرتونی1416 ،ق)12/3 :
1410ق)151/1 :
لسان العرب :در این کتاب ،شباب بهمعنای جوانی آمده است( .ابنمنظور1414 ،ق:
)480/1

ْ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ
کم
«َ .1محمد بن ِّإس َم َ ِاعیل ْع ِن الفض ِل ب ِ َن شاذ َان َو ع ِلی بن ِإبر ِاهیم عن أ ِب ِیه ج ِمیعا ع ِ َن اب ِن أ ِب َی ع َم ٍیر عن ِهش ِام ب ِن الح َ ِ
َ َ ََ
َ
َع ْن أبی عبدالله أ ْو أبی ال َح َسنَ قال :قیل ل ُه إ َّنا ُن َز ِّو ُج ص ْب َ
یان َنا َو ُه ْم ِصغ ٌار .قال :فقالِ :إذا ُز ِّو ُجوا َو ُه ْم ِصغ ٌار ل ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َّ ُ
یکادوا َیتألفوا» :تمام سلسلة سند ،ثقه و امامی هستند و روایت از جهت سندی «صحیحه» است.

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

الصحاح« :شباب جمع شاب بوده که بهمعنای جوانی بوده و متضاد پیری است( ».جوهری،

مجمع البحرین و مصباح المنیر :این دو کتاب ،شباب را تا قبل از سن کهولت تعریف
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کردهاند( .طریحی85/2 :1375 ،؛ فیومی ،بیتا)302/2 :

ً
فرهنگ ابجدیَّ :
معمول تا سیسالگی است».
[شب] :جوانی و سن بلوغ که
«الشباب ّ -

(بستانی)514 :1375 ،

«شب» داللت بر رشد شیء میکند.
معجم مقاییس اللغة  :در این کتاب نیز ،کلمة
ّ

(ابنفارس1404 ،ق)177/3 :

تاج العروس :شباب بهمعنای جوانی است و در رابطه با محدودة سنی جوانی دو قول ذکر
شده است؛ برخی گفتهاند از زمان بلوغ تا آخر سیسالگی و برخی معتقدند از شانزدهسالگی
تا سیودوسالگی است که بعد از آن ،کهولت شروع میشود( .زبیدی1414 ،ق)92/2 :
همان طور که مالحظه میشود ،در فرهنگهای لغت ،اتفاقنظر بر روی معنای مشخصی
وجود ندارد؛ بهگونهای که برخی قائل به مطلق جوانی ،برخی قائل به مشخصکردن محدودة
بین سن بلوغ تا سیسالگی و برخی قائل به شانزدهسالگی تا سیودوسالگی هستند.
« -2-1-2فتی» در لغت
دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

کتاب العین :فتی و فتیة بهمعنای شاب و شابة است( .فراهیدی1409 ،ق)137/8 :
مفردات الفاظ القرآن :فتی بهمعنای کسی است که در ابتدای جوانی است (تازهجوان) و
مؤنث آن «فتاة» و مصدر آن «فتاء» است و برخی اوقات بهطور کنایه به برده و کنیز هم اطالق
میشوند( .راغب اصفهانی1412 ،ق)625 :
لسان العرب ،مجمع البحرین و مصباح المنیر« :کلمة «فتی» بهمعنای مرد جوان و «فتاة»
ٌ
و«ف ْتیة» .اصل کلمة «فتی» برای
بهمعنای زن جوان است که جمع آن عبارت است از «ال ْ ِفتْیانُ» ِ
کسی است که در ابتدای جوانی قرار دارد ،ولی بعضی اوقات بهصورت استعاره برای «عبد»،
هرچند مسن باشد ،استفاده میشود( ».طریحی325/1 :1375 ،؛ ابنمنظور1414 ،ق145/15 :؛
فیومی ،بیتا)462/2 :
اقرب الموارد :فتی کسی است که در ابتدای جوانی قرار دارد( .الخوری الشرتونی،
1416ق)119/4 :

النهایة فی غریب الحدیث و االثر« :کلمة فَتاء مصدر کلمه فَت ِ ّی بوده و وقتی گفته میشود

«فَت ِ ّی» بهمعنای کسی است که در ابتدای جوانی است( ».ابناثیر)411/3 :1376 ،
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معجم مقاییس اللغة « :ریشة «فتی» دارای دو معنا است که یکی داللت بر طراوت و شادابی

و دیگری دال بر تبیین و آشکارکردن حکم دارد( ».ابنفارس1404 ،ق)473/4 :
ُ
المنجد :واژة «ف َّتوة» بهمعنای شباب است و محدودة آن بین سن بلوغ تا مرحلة مرد کامل

شدن است که معموالً بین  15تا 18سالگی است( .انطوان)1076 :2001 ،

با توجه به نظرات اهللغت میتوان گفت :در اکثر فرهنگهای لغت ،مقصود از فتی
ابتدای جوانی است و فقط کتاب العین تصریح میکند که بین «فتی» و «شاب» ترادف وجود
دارد.
 -3-1-2محدودهشناسی «شاب»
سؤالی که باید به آن پاسخ داد ،این است که محدودة «شاب» تا کجاست .برای ابتدای
جوانی ،زمانهای متفاوتی ذکر شده است .برخی از ابتدای بلوغ و برخی ابتدای آن را از
سیزدهسالگی ذکر کردهاند و شاید بتوان در جمع این دو نظر ،اینگونه گفت :اگر عالئم بلوغ
قبل از سیزدهسالگی پدیدار شد ،همان زمان ابتدای جوانی محسوب میشود ،وگرنه ابتدای
جوانی از سیزدهسالگی شروع میشود .برای تأیید و تقویت این مطلب میتوان به این روایت
استناد کرد« :راوی میگوید :از حضرت از زمان وجوب نماز بر پسران سؤال کردم .ایشان
فرمودند :از سیزدهسالگی نماز بر آنها واجب میشود ،ولی اگر قبل از آن محتلم شوند ،از
زمان احتالم نماز بر آنها واجب میشود .در دختران نیز از سیزدهسالگی نماز واجب میشود،
)381/2
پس ابتدای جوانی را میتوان از سیزدهسالگی دانست؛ ولی اگر فردی قبل از این به سن
 .1از آنجا که در دین ،تکلیف از صبی برداشــته شده و دقیقاً کلمه صبی در مقابل فتی و شاب قرار داده شده
است ،میتوان گفت که وقتی دین شاخصی برای زمان بلوغ افراد قرار میدهد ،یعنی آن شاخص بهنحوی برای
خروج فرد از دورة کودکی و ورود به دورة جوانی است.

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

ولی اگر قبل از آن حیض شوند ،از همان زمان ،وجوب نماز فرامیرسد( 1».طوسی1407 ،ق:

بلوغ رسید ،مقطع جوانی از همان زمان بلوغ او شروع میشود .در پاسخ به این سؤال که انتهای
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دورة «شاب» چه زمانی است نیز همان گونه که گفته شد ،برخی انتهای این دوره را تا قبل
از کهولت و برخی تا انتهای سیسالگی ،ذکر کردهاند .حال با توجه به روایت زیر میتوان
گفت که انتهای «شاب» تا سیسالگی است و بعد از آن «کهولت» شروع میشود .در روایت
آمده است :زمانی که شخص از سیسالگی گذر کند ،جزو «کهول» حساب میشود و زمانی
که از سن چهلسالگی بگذرد ،از او تعبیر به «شیخ» میشود( .ابنشعبه حرانی1404 ،ق)370 :

بهعنوان جمعبندی میتوان گفت :تفاوت «فتی» و «شاب» در این است که «فتی» معموالً

برای ابتدای جوانی به کار میرود ،ولی «شاب» از بلوغ جنسی شروع میشود و تا سیسالگی
ادامه پیدا میکند.

 -2-2مستندات قرآنی و روایی
بعد از تحلیل دو مفهوم «فتی» و «شاب» به آیات و روایاتی میپردازیم که در مقام تشویق

به ازدواج در ابتدای جوانی است و بعد از جستوجوی کامل پیرامون گزارههای دینی دربارة
زمان مطلوب ازدواج ،به پنج گزارة دینی برخوردیم که ظهور در مطلوببودن ازدواج در
دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

ابتدای جوانی دارد که به آنها اشاره میشود.
از بین این گزارههای دینی ،اولین دلیل روایتی است که در آن تعبیر «حداثة سن» آمده که
ظهور در ابتدای جوانی دارد .در دیگر ادله ،دو گزاره وجود دارد که در آن تعبیر «فتاة» آمده
و بر اساس مفهومشناسی که انجام شد ،مقصود از آن ،ابتدای جوانی است .آخرین گزاره
هم آیهای از قرآن است که در آن عبارت «کواعب» آمده و داللتش بر مدعی خواهد آمد.
 -1-2-2از بین این گزارهها ،شفافترین گزاره روایت صحیحهای است که از پیامبر

نقل میشود:
«هر جوانی که در ابتدای جوانی ازدواج کند ،صدای نالة شیطان بلند شده و میگوید:
دوسوم دینش را با این کار حفظ کرد؛ حال آن بنده باید یکسوم دیگر دینش را با تقوای
َّ
َ
َ
َ َ
َ َ
َُُ
الهی حفظ کند(َ ».ما م ْن َش ٍّ
اب َت َز َّو َج ِفی َحداث ِة ِس ِّن ِه ِإل َع َّج شیط ُان ُه یا َویل ُه یا َویل ُه َع َص َم ِم ِّنی ثلثی
ِ
ُّ ُ
َ ْ َّ َّ َ ْ َ ْ ُ
اآلخر) (ابناشعث ،بیتا)89 :
ِد ِین ِه فلیت ِق الله العبد ِفی الثل ِث ِ

 -2-2-2در آیة  25سورة مبارک نساء چنین آمده:

«هرکس از شما ،از نظر مالی نمیتواند زنا ِن [آزا ِد] پاکدامن باایمان را به همسری [خود]
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درآورد ،پس با دختران جوانسال باایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا
به ایمان شما داناتر است[ .همه] از یکدیگرید؛ پس آنان را با اجازة خانوادهشان به همسری
[خود] درآورید و مهرشان را بهطور پسندیده به آنان بدهید[ ،بهشرط آنکه] پاکدامن باشند،
ازدواج [شما] درآمدند ،اگر مرتکب
نه زناکار و دوستگیران پنهانی نباشند .پس چون به
ِ
ِ
[مجازات] زنان آزاد است .این [پیشنهاد زناشویی با
فحشا شدند ،بر آنان نیمی از عذاب
کنیزان] برای کسی از شماست که از آالیش گناه بیم دارد و صبرکردن ،برای شما بهتر است
و خداوند آمرزندة مهربان است( 1».فوالدوند1415 ،ق)82 :
همان طور که در این آیه مشاهده میشود ،بعد از اینکه فردی توانایی مالی در ازدواج با
زن آزاد را ندارد ،خداوند میفرماید :با کنیزان «فتاة» (ابتدای جوانی) ازدواج کنید.
« -3-2-2جابر میگوید :پیامبر پرسیدند :آیا ازدواج کردهای؟ گفتم :آری .فرمودند:
با چه کسی؟ گفتم :با فالن دختر ،فرزند فالن مرد که در خانه مانده بود .فرمودند :پس چرا
زن جوانی نگرفتی تا با او مالعبه (شوخی و بازی) کنی و او با تو مالعبه کند؟( 2»...طبرسی،
1412ق)20 :
در این روایت هم تشویق به ازدواج با دختری شده که در ابتدای جوانی است .شاید
اشکال شود که روایت ناظر به انتخاب دختران جوان توسط پسران است؛ ولی از طرف دیگر
نمیگوید که بهترین وقت برای ازدواج دختران ،در ابتدای جوانی است .در جواب باید
نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

َّ
ینکح ْال ُم ْح َص َنات ْال ُم ْؤم َن َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ِّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
نکم َط ْو ًال َأن َ
َ  .1و َمن َّل ْم ْیس َتط ْع م ْ
ات َو الل ُه
ات ف ِم ُن ما ملکت أیمانکم من فت ِیتکم المؤ ِمن ِ
ِ ِ
َِ
ِ ِ
وه َّن بإ ْذن أ ْهله َّن َو َء ُات ُ
انکح ُ
مح َص َنات َغ َْیر ُم َساف َ
وه َّن أ ُج َور ُه َّن ب ْال َم ْع ُروف ُْ
َأ ْع َل ُم بإ َیمانکم َب ْع ُضکم ِّمن َب ْعض َف ُ
ات َو
ح
ِ ٍ
ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
َ ََْ
َ
َ
َل ُم َّتخ َذات َأ ْخ َدان َفإ َذا ُأ ْحص َّن ٍ َفإ ْن َأ َت ْین ب َفاح َشة َف َع َل ْیه َّن ن ْص ُف َما َعلی ْال ُم ْح َص َ
ی
اب ذ ِالک ِل َم ْن خش َ
ذ
ع
ال
ن
م
ات
ن
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َّ ْ َّ َ ُ
ْ َ
کم َو الل ُه غف ٌور َّر ِحیم
ال َع َنت ِمنکم و أن تص ِبروا خیر ل
َ
َ َّ َ َ
...« .2ف َهل ف َت ًاة ُتل ِع ُب َها َو ُتل ِع ُبک :»...این روایت در منابع قدیمی شیعه ،فقط در مکارم االخالق آمده ،ولی
سلسلة سند آن ذکر نشده است؛ اما در منابع اهلسنت ،مثل صحیح بخاری آمده و آن را صحیحه میدانند.
(البخاري1424 ،ق :ج)32/4

گفت :وقتی پیامبر دستوری در امر ازدواج میدهند که قوام آن به دو طرف است ،مصلحت
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هر دو طرف را در نظر میگیرند .اینطور نیست که ازدواج با دخترانی که در ابتدای جوانی
هستند ،برای مردان مطلوب بوده و مصلحت داشته باشد ،ولی برای دخترانی که در ابتدای
جوانی هستند ،این امر فاقد مصلحت بوده و یا دارای مفسده باشد.
 -4-2-2آخرین دلیلی که ناظر به مطلوببودن ازدواج در ابتدای جوانی است ،آیات 31
تا  33سورة مبارک نبأ است:
«بیتردید برای پرهیزکاران پیروزی و کامیابی است .باغهایی [سرسبز و خرم] و انواع
انگورها و دخترانی نورسیده و همسن».

1

برخی لغتدانان قائلاند که کلمة «کعب» بهمعنای پستانهای برآمده است (ابنمنظور،
1414ق )719/1 :و در بعضی از تفاسیر آمده« :کاعب» به کسی میگویند که در ابتدای
جوانی قرار دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:

ب ،جمع کاعب است که بهمعنای دختر نورسی است که پستانهایش رو به
المیزان« :کوا ِع َ

رشد نهاده و دایرهای تشکیل داده و کمی از اطرافش بلندتر شده است( ».طباطبائی1417 ،ق:
دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

)169/20
الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم« :کواعب ،جمع کاعب ،بهمعنای دخترانی که به سن بلوغ
رسیدهاند و بدین سبب اینگونه نامگذاری شدهاند که آنها در این سن سینههایشان برآمده
میشود( ».طنطاوی ،بیتا)257/15 :
القرآنی للقرآن« :کواعب ،جمع کاعب و بهمعنای دخترانی است که در اول جوانی پستانشان
برآمده است( ».خطیب ،بیتا)1424/16 :

ب ،جمع کاعب و بهمعنای دخترانی است که
المعین للواعظین و المتعظین« :کوا ِع َ

سینههایشان گرد شده است( ».هویدی بغدادی ،بیتا)583 :

تفسیر نمونه« :کواعب ،جمع «کاعب» بهمعنای دوشیزهای است که تازه برآمدگی سینة او
َّ ْ

َ ً

َ

َ

َ

َْ

 .1إن لل ُم َّتق َ
ين َمفازا؛ َحد ِائ َق َوأ ْع َن ًابا؛ َوك َو ِاع َب أت َر ًابا
ِ ِ ِ

آشکار شده و اشاره به آغاز جوانی است( 1».مکارم شیرازی)408/26 :1364 ،
آنچه میتوان بهعنوان شاهد بر صحت مطلب مفسران ذکر کرد ،روایت زیر است:
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امام صادق ،در توضیح کواعب میفرمایند« :آنها دختران جوانی هستند که دارای
پستانهای برآمده میباشند( ».قمی402/2 :1367 ،؛ مجلسی1410 ،ق)282/67 :
همان طور که مالحظه میشود ،خداوند در این آیه میفرماید« :روز قیامت یکی از
نعمتهای مردهای بهشتی این است که برای آنها همسرانی قرار داده میشود که در ابتدای
جوانی قرار دارند ».حال از آنجا که در بهشت از هر چیزی بهترینش وجود دارد ،متوجه
میشویم که در خصوص امر ازدواج هم ،مطلوبترین زمان این است که فرد در ابتدای
جوانی باشد.
ممکن است در اینجا اشکالی مطرح شود که وضعیت بهشت با دنیا متفاوت بوده و معلوم

نیست که امور مطلوب در بهشت ،در دنیا هم مطلوب باشد .جواب :اوالً ،اینجا بحثی مبنایی

وجود دارد که آیا در معاد ،همین جسم دنیایی برانگیخته میشود یا خیر؛ اگر همین جسم
باشد ،هیچ منعی ندارد چیزی که برای همین جسم در آنجا مطلوب است ،در همین دنیا هم

مطلوب باشد؛ ثانیاً ،چون در ادلة دیگری ترغیب به ازدواج در جوانی شده ،به دست میآید
که از این آیه میتوان بهعنوان شاهد بر مطلب استفاده کرد.
 -3نقش رشد در مطلوبیت و استحباب ازدواج دختران
تا اینجا ثابت شد که نظریة اسالم بر ترغیب ازدواج در ابتدای جوانی است که شروع آن
برخی از همان ابتدای بلوغ دارای رشد فکری زیادی بوده ،میتوانند زندگی را اداره کنند،
 .1موارد دیگری که میتوان اشاره کرد:
َ
ّ
َ
«کواعــب جمع كاعب :و هي الفتاة التي تكعب و اســتدار ثديها»؛ (زحیلــی1411 ،ق« )22/30 :كو ِاعب :جمع
كاعب ،و هي الفتاة التي اســتدار ثديها»؛ (حجازی1413 ،ق:« )811/3في بعض التفاسير نساء الجنة كلهن بنات
ست عشرة سنة»؛ (آلوسی1415 ،ق« )218/15 :فكعب الثدي بداية لسن البلوغ ،و هي أفضل ّ
سنی التمتع»( .صادق
تهرانی1406 ،ق)57/30 :

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

از ابتدای بلوغ جنسی است .افرادی که به سن بلوغ میرسند ،متفاوت هستند؛ بهگونهای که

آرامش را در محیط خانه حاکم کرده و مدیریت خانه را به دست بگیرند ،ولی برای برخی
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این قابلیت در چند سال بعد از بلوغ اتفاق میافتد .حال باید دید که آیا برای برخورداری از
ازدواج مطلوب ،رسیدن به رشد فکری هم الزم است ،یا صرف بلوغ جنسی کفایت میکند.
بعد از بررسی آیات و روایات ،این نتیجه در دسترس است که در ازدواج مطلوب،
برخورداری از رشد فکری الزم است که اگر این امر منتفی باشد ،بهرة کامل از ازدواج

فراهم نشده و احیاناً بهدلیل اینکه زن نمیتواند همسر را درک کند 1،این ازدواج با ناکامی
روبهرو شود .ادلهای که ناظر به لزوم برخورداری از رشد فکری در امر ازدواج است را در
چند دستة زیر قرار میدهیم.
 -1-3دستة اول

دستة اول ،آیاتی است که هدف ازدواج را ایجاد آرامش بیان میکند و در این راستا
آیة  189سورة مبارک اعراف ،میفرماید« :اوست خدایی که همة شما را از یک تن بیافرید
و از [نوع] او نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد و چون با او خلوت کرد
باری سبک برداشت ،پس با آن بار حمل چندی بزیست تا سنگین شد ،آنگاه هر دو خدا
دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

و پروردگار خود را خواندند که اگر به ما فرزندی صالح [و تندرست] عطا کردی البته از
شکرگزاران خواهیم بود( 2».الهی قمشهای )175 :1380 ،همچنین آیة  21سورة مبارک روم
دارای این مضمون است« :از نشانههای او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما
آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مو ّدت و رحمت قرار داد؛ در این ،نشانههایی

است برای گروهی که تفکر میکنند!»

3

در این آیه مشاهده میشود که خداوند در اهداف ازدواج ،ایجاد آرامش را بیان میکند،
 .1از آنجا که ازدواج ،امری مرکب و وابسته به هر دو طرف ،یعنی زوج و زوجه است ،بروز هرگونه اختالل
رفتاری یا روانی و ،...برای هریک از طرفین ،زندگی مشترک را دچار آسیب میکند.
َّ
َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ً َ ً َ َ َّ ْ
س و ِاحد ٍة وجعل ِمنها زوجها ِليسكن ِإليها فلما تغشاها حملت حمل خ ِفيفا فمرت ِب ِه
ُ  .2ه َو ال ِذي خلقكم ِمن نف
ٍ
َ ُ
َ
َّ
َّ
ََ ََْ َ ْ
فل َّما أثقلت َد َع َ َوا الل َه َر َّب ُه َما ل ِئ ْن َ َآت ْي َت َنا َص ِال ًح َا ل َنك َون َّن ِم َن الش
اكر َين
ِ
ِ
ُ ْ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ َٰ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ ُْ
ات ِلق ْ ٍوم
 .3و ِمن آي ِات ِه أن خلق لكم ِمن أنف ِســكم أزواجا ِلتســكنوا ِإليها وجعل بينكم مودة ورحمة ِإن ِفي ذ ِلك لَي ٍ
َ َّ َ
َي َتفك ُرون

ولی با توجه به بعضی از نمونههای خارجی ،میبینیم برای برخی بعد از ازدواج ،این آرامش
محقق نشده است؛ اما بعد از توجه دقیق به آیه میتوان اینطور گفت :کالم خداوند این نیست
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که هرکس ازدواج کند ،قطعاً این آرامش برای او محقق میشود ،بلکه ازدواج برای رسیدن
به این هدف است و در راه آن ،مهم است که زن و مرد از رشد فکری مطلوبی برخوردار
باشند تا بتوانند ضعفهای همدیگر را پوشش داده و در مسیر کمال به یکدیگر کمک کنند؛
بهعبارت دیگر ،هرچند هدف از ازدواج ،رسیدن به آرامش است ،ولی خداوند در مقام بیان
اصل این هدف بوده و به شرایط آن نپرداخته است.
یکی از این شرایط میتواند برخورداری همسران از رشد فکری باشد ،تا جایی که

میتوان ادعا کرد :اساساً ازدواج برای توسعة همین رشد فکری وضع شده است؛ پس آیه
بیانگر این است که این ظرفیت در ازدواج با همسرانی از جنس خودتان وجود دارد که باید
آن را شکوفا کرده و تا آخر زندگی ادامه داد و این امر با برخورداری از بلوغ فکری محقق
میشود.

 -2-3دستة دوم
دستة دوم ،دلیلهایی است که تشویق به ازدواج با زنان عفیفه میکند و بهعنوان دلیل

اول میتوان به آیة  25سورة مبارک نساء اشاره کرد« :آنها که توانایی ازدواج با زنان [آزاد]
پاکدامن باایمان را ندارند ،میتوانند با زنان پاکدامن از بردگان باایمانی که در اختیار دارند
ازدواج کنند؛ خدا به ایمان شما آگاهتر است و همگی اعضای یک پیکرید؛ آنها را با اجازه
صاحبان آنان تزویج نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید ،بهشرط آنکه پاکدامن باشند ،نه
و مرتکب عمل منافی عفت شوند ،نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت .این [اجازة
ازدواج با کنیزان] برای کسانی از شماست که بترسند [از نظر غریزة جنسی] به زحمت بیفتند
و [با این حال نیز] خودداری [از ازدواج با آنان] برای شما بهتر است و خداوند ،آمرزنده و

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

بهطور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند و در صورتی که «محصنه» باشند

مهربان است».
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همان طور که در این آیه مشاهده میشود و پیشتر نیز اشاره شد ،خداوند میگوید:
اگر توانایی ازدواج با زنان «محصنات مؤمنات» را نداشتید ،میتوانید از کنیزان جوان مؤمن
استفاده کنید .در اینکه مقصود از «محصنات» چیست ،اهللغت چنین اظهارنظر کردهاند
که «محصنات» بهمعنای زنهای عفیف و پاکدامن است؛ (فراهیدی1409 ،ق118/3 :؛
ابنمنظور1414 ،ق120/13 :؛ ابنفارس1404 ،ق )69/2 :البته برخی قائلاند :در جایی که این
حر و آزاد دارد.
کلمه بهصورت مطلق به کار میرود ،انصراف به زنهای عفیف و پاکدامن ّ

(مصطفوی1426 ،ق)236/2 :

با توجه به آنچه گذشت میتوان اظهار کرد :طبق آیة یادشده ،اولویت دارد که مرد
در صورت داشتن توان مالی ،با زن عفیف مؤمن ازدواج کند .وقتی به روایات نیز رجوع
میشود ،این نتیجه به دست میآید که این روایات هم ترغیب و تشویق به ازدواج با زن
عفیف میکنند.
روایت اول« :راوی میگوید از امام صادق از متعه سؤال کردم .ایشان فرمودند :حالل
دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

است؛ ولی فقط با زن عفیف و پاکدامن ازدواج کن( 2»...کلینی1407 ،ق)453/5 :
روایت دوم« :حضرت رسول فرمودند :بهترین زنان شما کسی است که از ویژگیهای
او این است :بسیار بچه آورد ،خیلی بامحبت باشد ،انسان عفیف و پاکدامنی باشد( 3»...کلینی،
1407ق)324/5 :

َ َ ْ َ ُ
َ ُ ْ
َّ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ًْ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ات َوالل ُه
ات ف ِم ْن َما َملكت أ ْي َم ُانك ْم ِم ْن ف َت َي ِاتك ُم ال ُم ْؤ ِم َن
ِ
ات المؤ ِمن ِ
 .1ومن لم يست ِطع ِمنكم طول أن ين ِكح المحصن ِ
ُ ْ َ َ ََْ ُ َ َ ََ
َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ْ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ ْ
ْ
َ
ُ
ات ول
أعلم ب ِإيم ِانكم بعضكم ِمن بع
ات غير مس ِافح ٍ
وف محصن ٍ
ض فان ِكحوهن ِب ِإذ ِن أه ِل ِهن وآتوهن أجورهن ِبالمعر ِ
ُ َّ َ ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ ْ ٍ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ ُ َ َ َ ْ
َ ْ َ َ َٰ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
ْ
َ
ُ
اب ذ ِلك ِلمن خ ِشی العنت
احش ٍة فعلي ِهن ِنصف ما على المحصن ِ
مت ِخذ ِ
ات أخد ٍان ف ِإذا أح ِصن ف ِإن أتين ِبف ِ
ات ِمن العذ ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
ٌ
َ
ٌ
ِمنكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور ر ِحيم
َ َ َْ ُ َ
َ
ّ
َ
«َ .2ع ْن ُه َع ْن َأ ْ ِح َم َد ْبن محمد َعن ْال َع َّباس ْبن ُم َ
وسی َع ْن ِإ ْس َحاق َع ْن أ ِبی َس َار َة قالَ :سألت أ َبا عبداللهَ ع ْن َها ْیع ِنی
ْ َ ََ َ
َِ ٌ َ َ ِ َّ ِ َ ِ ً
ال ُم ْت َعة .فقالِ :لی َحلل فل َت َت َز َّو ْج ِإل َع ِفیفة :»...در این روایت ،شخصیت ابیساره توثیق نشده است؛ بنابراین
ً
عنوان مؤید حساب میشود.
َ َ َ ُْ ْ َ َ ْ َ
صرفا َّ ب ٌه ْ َ
ُْ ْ َ ْ َْ ََ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
یاد و محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن ِعیسی و ع ِلی بن ِإبر ِاهیم عن أ ِب ِیه
« .3عدة من أصحابنا عن سهل بن ز
َ َ َ ِ ُ ِ
َ ِ ً َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ْ َِ ٍ ْ َ َ ْ َ
ّ ُ ُ َّ ْ َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
اب عن أ ِبی حمزة ،قال :س ِمعت ج ِابر بن عبدالله یقول :کنا ِعند الن ِبی،
وب عن ع ِْلی ب َ ِن ِرئ ٍ
ج ِمیعا عن الحسن بن محب ٍ
َ َ َ َّ ِ َ َ َ ِ ِ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ
فقالِ :إن خیر ِنس ِائکم الولود الودود الع ِفیفة :»...این روایت از جهت سندی «صحیحه» است.

ن روایات استفاده میشود که ترغیب و تشویق دین ،بر ازدواج با زنان عفیف و
از ای 
پاکدامن است؛ ولی این عفت خود معلول علتهایی است که از مهمترین آنها برخورداری
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از رشد فکری مطلوب است؛ چراکه اگر فردی افکار کودکانه داشته باشد ،برایش تقیّد به

پاکی و پاکدامنی اهمیت خاصی ندارد ،ولی وقتی مسئولیت خود را در قبال شوهر احساس
کند و دریابد که در قبال کوتاهیها ،نزد خداوند مسئول است ،سعی میکند بهترین رفتارها را
داشته باشد .روایت زیر میتواند مؤید این مطلب باشد که مقدمة عفت و پاکی و خودکنترلی،
رشد فکری است.
«راوی میگوید :از امام صادق پرسیدم :اگر مردی با زنی زنا کرده باشد ،آیا میتواند
با او ازدواج کند؟ ایشان فرمودند :اگر آن مرد حس کرد که آن زن به اندازهای از رشد رسیده
که مدیریت بر نفس داشته و خودنگهداری میکند ،میتواند با او ازدواج کند( 1»...کلینی،
1407ق )356/5 :از دقت در روایت میتوان دریافت که حضرت ازدواج با زنی که مرتکب
زنا شده را مشروط به برخورداری وی از رشد کردهاند .اگر بعد از انجام گناه ،شرط ازدواج
این است که فرد به رشد رسیده باشد ،این شرط در زمانی که فرد مرتکب معصیتی نشده،
بهطریق اولی تسری مییابد؛ چراکه مالک و مناط یکی است.
توضیح اینکه اگر مردی بخواهد با چنین زنی ازدواج کند ،در صورتی که آن زن به رشد
نرسیده باشد ،شاید بهطرف آلودگی و هالکت قدم بردارد؛ امری که نکوهش شده است.

2

حال این مالک در زمانی که آن فرد به آلودگی دچار نشده ،بهطریق اولویت وجود دارد؛
زیرا امکان دارد بهدلیل گرفتارشدن به وسوسههای دیگران و نداشتن قدرت تحلیل و تمییز،
شخصی که هنوز به آلودگی و معصیت دچار نشده ،مقدم است بر صیانت از پاکدامنی
ْ
َ ََ
ِّ
َ َ
َ َ
ید َع ْن ُم َصد ِق ْبن َصدقة َع ْن َع َّم ِار
« .1محمد ْب ُن ْیحیی َع ْن محمد ْبن أ ْح َمد َع ْن أ ْح َمد ْبن ال َح َسن َع ْن َع ْم ِرو ْبن َس ِع
ٍ
َِ
َ
ّ
ََِ َ ْ
َ ِ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ِ ُ َ ِ َ ْ
َ ْ
ْبن ُم َ
یحل ل ُه أن َیت َز َّو َج ْام َرأ ًة کان یف ُج ُر ِب َها ،فقالِ :إن َآن َس ِم ْن َها
وسی َع ْن أ ِبی عبدالله قال :سألته عن الرجل
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ ْ
ْ ْ َْ
َ
َْ
َ ْ
َ
ِْ ً َ
ُرشدا ف َن َع ْم َو ِإل فل َیر ِاو َد َّن َها َعلی ال َح َر ِام ف ِإن َت َاب َع ْت ُه ف ِهی َعل ِیه َح َر ٌام َو ِإن أ َبت فل َیت َز َّو ْج َها» :این روایت از جهت سندی
«موثق» است.
َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ َ
 .2ول تلقوا ِبأي ِديكم ِإلى التهلك ِة( بقره)195 ،

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

فریب خورده و به گناه آلوده شود .اولویت به این صورت است که صیانت از پاکدامنی

کسی که مرتکب گناه کبیرة زنا شده است؛ چراکه شخص اول هنوز پردة حیا و عفتش دریده
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نشده و اصوالً پیشگیری بهتر از درمان است.
 -3-3دستة سوم

دستة سوم ،دلیلهایی است که در مقام بیان ویژگیهای زنان مطلوب است و با رجوع به
روایاتی که دربارة ازدواج مطرح شده ،بعضی از این ویژگیها به دست میآید.
روایت اول :امام صادق میفرمایند« :سه چیز از سعادت حساب میشود :برخورداری
از زنی که در کارها با مرد همراه باشد؛ فرزندان نیکوکار؛ اینکه محل کار مرد در مکان
زندگیاش باشد ،بهگونهای که صبح و شب بتواند نزد خانوادهاش باشد( 1».کلینی1407 ،ق:
)258/5
روایت دوم :امام صادق میفرمایند« :بهترین زنان آن است که اگر خشمگین شود ،به
شوهر گوید :دست من در دست شما است[ ،اختیار من با شما است] به بستر خواب نخواهم
رفت تا از من راضی شوی( 2».صدوق1413،ق)389/3 :
روایت سوم :حضرت علی میفرمایند« :بهترین زنان شما زنانی هستند که پنج ویژگی
دوفصلنامة علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1400

داشته باشند :زنی دارای آرامش و وقار ،نرمخو و در کارها موافق با همسر و مطیع که اگر
موجبات نارضایتی شوهر را فراهم کند ،قبل از اینکه به بستر برای خواب رود ،او را راضی

میکند و در نبو ِد شوهر آبرو و شخصیت او را حفظ میکند .چنین زنی از کارگزاران خداوند
حساب شده که به نتیجة مطلوبی خواهد رسید( 3».کلینی1407 ،ق)324/5 :
روایت چهارم :امام صادق میفرمایند« :سه چیز باعث رفاه و آسایش مؤمن است:
َ
ْ
ّ
ّ
َ
َ ُ
کر َع ْن عبدالله ْبن أ ِبی َس ْهل َع ْن عبدالله ْبن َع ْب ِد
« .1أ ْح َمد ْب ُن محمد َع ْن َع ِلی ْبن ال ُح َسین َّالت ِیمی َع ْن َج ْعف ِر ْبن َب
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ َ َ َ َ
ُ ْ
ْ
َ َ
ُ
ّ
ُ
ُ ْ َ ْ َ
عبداللهَ :ث َل َث ٌة م َن َّ
الس َع َاد ِةَّ ،الز ْو َجة ال ُم َؤ ِاتیة َو ال ْول ُد ال َب ُّارون َو َّالر ُجل ْیر َزق َم ِعیش َت ُه ِب َبل ِد ِه
کر ِیم قال :قال أ ُبو
ال
ِ
ِ
ْیغ ُدو إ َلی َأ ْهله َو ُیر ُ
عنوان مؤید حساب میشود.
وح» :این َروایت از جهت سندی ضعیف است؛ بنابراین به
ِ
َ
َ
ّ
ُِِ
ْ َ ْ ََ ْ
َ َ َ ُ َ ُ َّ ْ َ ْ
کم ال ِتی ِإن غ ِض َبت أ ْو أغض َبت قالت ِل َز ْو ِج َهاِ :یدی ِفی
«َ .2ر َوی َج ِمیل ْب ُن َد َّراج َع ْن أ ِبی عبدالله قال :خیر ِنس ِائ
َ َ َ ُ ُْ ٍ
ض َح َّتی َت ْر َضی َع ِّ
است.
«صحیحه»
سندی
جهت
از
روایت
این
ی»:
ن
ِیدک ل أ کت ِحل بغم
َ ْ َ ْ
َْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
َّ ٌ ْ َ ْ َِ َ َ ٍ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
ْ
«ِ .3عدة ِمن أصح ِابنا عن أحمد بن محمد البر ِقی عن ِإسم ِاعیل بن ِمهران عن سلیمان الجعف ِری عن أ ِبی الحسن
َ ِ َ ْ
َ َ ْ ُ َّ ِ ُ
َْ
َ َ َ َ َ ُ ُْْ َ ِ َ ُ َ ُ ْ َ
َ
کم الخ ْم ُسِ .قیل :یا أ ِم َیر ال ُم ْؤ ِم ِن َینَ ،و َما الخ ْم ُس؟ قال :ال َه َینة الل َینة
ِّالرضا قال :قال أ ِمیر المؤ ِم ِنین :خیر ِنس ِائ
ٌ
َ َ ْ
َ
کتح ْل ب ُغ ْمض َح َّتی ْیر َضی َو إ َذا َغ َ
ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
اب َع ْن َها زوجها َح ِفظ ْت ُه ِفی غ َیب ِت ِه ف ِتلک َع ِامل
ِ
المؤ ِاتیة ال ِت َّی ِإذا غ ِضُب َّزو َجها لم ت ِ ِ
ٍ
م ْن ُع َّمال الله َو َعامل الله ل یخ ُ
یب» :این روایت از جهت سندی «صحیحه» است.
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ

...همسر صالحی که در امور دنیوی و اخروی یار و یاور مرد باشد( 1»...کلینی1407 ،ق:
 )327/5از جمعبندی این روایات میتوان بعضی از ویژگیهای زنان مطلوب را اینگونه
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دانست:
 .1در کارها با همسرش همراه باشد؛

2

 .2در صورتی که همسرش از او ناراحت باشد ،برای بهدستآوردن رضایت وی تمام
تالشش را بکند؛
 .3در صورتی که همسرش به او خوبی کرد ،از او سپاسگزاری کند؛
 .4اگر همسرش او را از چیزی محروم کرد ،از خود نارضایتی نشان ندهد؛
 .5باوقار باشد؛
 .6نرمخو باشد؛
 .7در غیاب همسرش ،حافظ منافع او باشد؛
 .8در امور دنیوی و اخروی کمککار همسر باشد.
همان طور که مشاهده میشود ،این ویژگیها بهعنوان خصوصیات همسری شایسته و
مطلوب ذکر میشود .حال از آنجا که این روایات مطلق است ،وجود این ویژگیها محدود
به زمان خاصی نیست ،بلکه از همان ابتدای ازدواج چنین ویژگیهایی برای هر همسری
شایسته و مطلوب است.
اما آنچه میتوان با داللت التزامی به دست آورد ،این است که تمام این رفتارها معلول
برایش مهم نیست که در مقام جلب رضایت همسر بوده و در امور مختلف یاور او باشد.
 -4-3دستة چهارم

دستة چهارم ،روایاتی است که ازدواج در کودکی را بهسبب عدم رشد ،نفی میکند؛

َ
َ َ
ْ
ْ
َّ
ُ
یب ْبن َج َناح َع ْن َمط ٍر َم ْولی َم ْعن َع ْن أ ِبی
اس َع ْن ش َع
ور ْبن ال َع َّب
« .1ال ُح َس ُین ْب ُن محمد َع ْن ُم َعلی ْبن محمد َع ْن َم ْن ُص
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ٌ َ ِ ٌ ُ ُ َ َ َ ُّ ْ ِ
ِ
ٍ
ّ
َ َ ََ ٌَ ْ ُ ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ َ ٌ َْ
اآلخ َر ِة :»...این روایت از جهت
عبدالله قال :ثلثة ِللمؤ ِم ِن فیها راحة ...امرأة ص ِالحة ت ِعینه علی أم ِر الدنیا و ِ
سندی ضعیف است؛ بنابراین بهعنوان مؤید حساب میشود.
 .2البته در دلیلهای دیگر ،این همراهی بهطور مطلق نیست ،بلکه مقید به گناهنکردن شده است.

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

علتی است که آن ،برخورداری از رشد فکری است؛ زیرا تا فردی به این رشد نرسیده باشد،

مثل روایتی که پیشتر اشاره شد« :فردی به امام صادق عرضه میدارد :ما فرزندانمان را
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در کودکی تزویج میکنیم ،آیا این مشکلی دارد؟ حضرت میفرمایند :ازدواج در کودکی
باعث میشود الفت و مهر و محبت بینشان برقرار نشود( ».کلینی1407 ،ق)398/5 :
از این جملة حضرت ،به دست میآید که قاعده در ازدواج این است :ازدواج مطلوب
زمانی است که بین زن و شوهر ایجاد الفت و مهربانی کند ،که این امر چون در کودکی
محقق نمیشود ،بنابراین ازدواج در کودکی مطلوب نیست؛ بلکه باید فرد به حدی از رشد
رسیده باشد که موجب تحقق این حالت شود.
 -5-3دستة پنجم

دستة پنجم ،دلیلهایی است که ترغیب به مشورت با دختر در امر ازدواج میکند.
روایت اول« :از امام صادق سؤال شد :اگر فردی بخواهد خواهرش را به تزویج مردی
درآورد ،وظیفه چیست؟ ایشان فرمودند :باید با او مشورت کند؛ اگر سکوت کرد ،نشانة
رضایت به ازدواج است ،ولی اگر امتناع ورزید ،این کار را نکند( 1»...کلینی1407 ،ق)393/5 :
روایت دوم :امام صادق فرمودند« :اگر قرار باشد دختری [باکره یا غیرباکره] به
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اردواج کسی درآورده شود ،باید با او مشورت شود و اگر دختر باکره نباشد ،فقط اجازة
خود دختر شرط است( 2».طوسی1407 ،ق)380/7 :
روایت سوم« :عبدالرحمن میخواست دخترش را به ازدواج پسر برادرش درآورد و با
امام کاظم در این رابطه مشورت کرد .ایشان فرمودند :ایرادی ندارد ،ولی باید با رضایت
دختر باشد؛ زیرا دختر نباید نسبت به اموری که مرتبط با اوست بیبهره باشد( 3».طوسی،
َ

َّ ٌ َ ْ
ِ
ِْ َ ْ ِ
ِ
ْ ٍَ ْ َ
فی َر ُجل یر ُید َأ ْن َیز ِّو َج ُأ ْخ َت ُهَ ِ ،ق َالَ :یؤام ُر َها َفإ ْن َس َ
کتت ف ُه َو ِإق َر ُار َها َو ِإن أ َبت ل ْم َیز ِّو ْج َها :»...این روایت از جهت
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
است.
«صحیحه»
سندی
ْ
َ
َ َ
ّ
«َ .2ر َوی محمد ْب ُن َعلی ْبن َم ْح ُبوب َعن ْال َع َّباس َع ْن َص ْف َو َان َع ْن َم ْن ُص ْ َ
ازم َع ْن أ ِبی عبدالله قالُ :ت ْس َتأ َم ُر
ور ب ِن ح ِ ٍ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ْ ِ َّ ِ َ ٍ ِ
کر َو غ ُیرها َو ل تن ُ
ْالب ُ
کح ِإل ِبأ ْم ِر َها» :این روایت از جهت سندی «صحیحه» است.
َ
ِ«َ .3أ ْح َم ُد ْب ُن محمد ْبن ع َیسی َعن ْابن َف َّضال َع ْن َص ْف َو َانَ ،ق َالْ :اس َت َش َار عبدالرحمن ُم َ
وسی ْب َن َج ْعف ٍرِ فی
ِ
ٍ
َ
َ َ َ َّ َ
َْ َ َ ً
َ َِ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ َ
َ
َت ْز ِویج ْاب َن ِت ِه ِلْبن أ ِخ ِیه ،فقال :افعل و یکون ذ ِلک ِب ِرضاها ف ِإن لها ِفی نف ِسها ن ِصیبا :»...این روایت از جهت سندی
ِ
ِ
«صحیحه» است.
َ

َ

َ

َ

َ

ّ

ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ
یاد َع ْن أ ْح َمد ْبن محمد ْبن أ ِبی ن ْصر َع ْن َد ُاو َد ْبن ِس ْر َحان َع ْن أ ِبی عبدالله
«ِ .1عدة ِمن أصح ِابنا عن سهل بن ِز ٍ

1407ق)379/7 :
روایت چهارم« :پیامبر میفرمودند :هنگامی که میخواهید دختری را به ازدواج کسی
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درآورید ،قب ً
ال با او مشورت کنید( 1».ابنحیون)218/2 :1385 ،

از این چهار روایت به دست میآید که مطلوب دین ،مشورت با دختر در امر ازدواج
است .حال این طلب مشورت زمانی مؤثر است که دختر ،نسبت به آیندة خود بتواند تصمیم
بگیرد ،وگرنه این مشورت کار لغوی حساب میشود و «قدر متیقنِ » زمانی که فرد بتواند
نسبت به آیندة خود تصمیم مطلوبی بگیرد ،این است که فرد از رشد فکری کافی برخوردار
باشد.
نتیجهگیری
در این نوشتار ،سن مناسب ازدواج برای دختران ،با رویکرد جامعهشناسی دینی و با
محوریت روایات بررسی شده و روشن شد که نمیتوان عدد و سن دقیقی برای ازدواج
تعیین کرد که منطبق بر تمامی افراد ،با شرایط و فرهنگهای متفاوت باشد؛ ازاینرو درصدد
شناخت و تعیین مالکی شخصی برآمدیم که بر افراد عرضه میشود و با توجه به شرایط
تربیتی و شیوههای مختلف زندگی در هر مورد ،در سن متفاوتی بروز میکند .نظریة
مطرحشده با عنوان «مطلوبنبودن ازدواج در کودکی از نگاه دینی» نیز نشاندهندة اهمیت
حصول ویژگیهایی همچون تواناییهای اجتماعی و رسیدن به بلوغ جسمی ،جنسی ،عاطفی
و روانی در فرد است که با عنوان رشد مطرح شده و در دورة جوانی نمود پیدا میکند.
ابتدای جوانی است ،مشروط به اینکه دختر از رشد فکری مطلوبی برخوردار باشد.

ْ
َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َّ
َ ْ َ ُ
ول الل ِه أنه نهی أن تن
کح ال َم ْرأ ُة َح َّتی ُت ْس َتأ َم َر» :این روایت از جهت سندی ضعیف است؛ بنابراین
« .1عن رس ِ
بهعنوان مؤید حساب میشود.
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ازاینرو نظریة دین ،نهی کراهتی از ازدواج در کودکی و تشویق و ترغیب به ازدواج در
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