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ولیّ اذن سقوط در باکره متعه استمتاع تحدید تأثیر فقهی سنجی امکان  
1مریم آقایی بجستانی  

2آمنه نوبخت  

 چکیده

عقد دائم و  نیب زیبدون تفک- دهیدر ازدواج دختر باکره رش یّول تیو  ،یمباحث فقه شتریب در

نظیر فقهیا اسیت، روشین       اخیتالف ی اصل  یکه دل ا تیبا مراجعه به روا مطرح شده است. -موقت

بهتیرین قیول، همیان     :که شود یم دهیفهم ها آنمجموع اند و از  بر پن  دسته ا تیروا نیاکه  شود یم

دختر، او را بیه ازدواج درآورد؛   یتبا رضا دیپدر است، اما با یبرا تیو یعنی  قول تشریز است؛

کیه در   یالؤسی  .در انعقاد عقد، استقالل ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است یز هیچ یعنی

 یریتیأث  یّاستمتاع متعه بیاکره، در سیقوط اذن ولی    دیتحد ایآ :است که نیا شود میمطرح  نهیزم نیا

و ازالیه بکیار ت نباشید، اذن     یکیبه قصد نزد برخی معتقدند که اخر ازدواج موقت، ؟خواهد داشت

و اذن ولی بیه   اقدام کند یازدواج نیمستقالً به چن تواند یم ده،یو دختر رش ستیدر آن معتبر ن یّول

واهد شد. در ابتدای امر، ممکن است ایین نظرییه، صیحیح بیه نظیر      شرط تحدید استمتاع، ساقط خ

مسیأله، نوشیتار    اهمیت پرداختن بیه ایین  و خسترش ازدواج موقت در جامعه برسد؛ لیا با توجه به 

مسیتندا ت ایین   و پردازد و با بررسی د ی   توصیفی به امکان سنجی آن می_حاضر با روش تحلیلی

انید کیه ییا از لحیاظ سیندی       ه این نظریه، به روایاتی تمسز جسیته که قائلین ب نتیجه را نمایان کند

ضعیف هستند و یا از لحاظ د لی، د لتشان ناتمام است؛ بنابراین این نظریه صیحیح نیسیت و اذن   

 ولی در این فرض نیز ساقط نخواهد شد.
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 مقدمه

هیدف، انسیان را    نیی بیه ا  رسیدن یاست و برا دهیآفرمشخص جهان را با هدف  نیمتعال ا یخدا

را بیر دوش او نهیاد.    یو بار امانت اله دیبرخز شیخلق نمود و او را به عنوان اشرف مخلوقا ت خو

خشیود تیا بیا     او یرو شیو اراده قرار داد و راه رشد و تکام  را پ اریاخت ی، انسان را داراهمچنین

 شود.   تر زینزد نشیاست، به هدف آفر یکه همان قرب اله شیخو یاستکمال ریحرکت در مس

 یادیاست که تا حد ز یابزار ح،یاست، ازدواج صح نیدترین  ترین و کام  جامتاز منظر اسالم، که 

 یتیوجه  ایین امیر  به   ،یدل نیو به هم کند یکمز مو رسیدن به هدف نهایی رشد و تکام   نیبه ا

 فراوان صور ت خرفته است. و تشویق بیو نسبت به آن ترغ دهخاص ش

از اهیداف ازدواج   یکی ،همچنان که در اسالمبرخوردار است  یا ژهیو گاهیخانواده در اسالم، از جا

 یا لهی، ازدواج وسی کیریم  قیرآن  ا تیآ اساس بر شمارد؛ ینس  صالح برم تیخانواده و ترب  یرا تشک

در مییان انیواع و اقسیام    لییا  . دیی آ یموجودا ت به شمار م گرینس  در انسان و د یو بقا دیتول یبرا

تیر و بیه ییز     کنند ازدواج از همه مقیدس    و نزدیز میصها را به یکدیگر مت پیوندهایی که انسان

بیه ازدواج دائمیی   فقط است.  زم به ذکر است که نباید این پیوند را تر  و با اهمیتتر  معنا ضروری

بنیابراین   ،ه غرییزه جنسیی دهید   ب تواند پاسخ کافی دائر بودن ازدواج دائم نمی زیراخت دود ساحم

 های اجتماع سالم و پوینده است. از ضرور ت در کنار ازدواج دائم ازدواج موقت

که به منظور جهت دادن بیه روابیط آزاد    تاز جمله قوانین درخشان اسالم اس ،تشریت نکاح منقطت

. لییا  شاء جع  خردیده استحروابط نامشروع و حف  صیانت جامعه از فزن و مرد و جلوخیری از 

بیر   "ازدواج موقیت "ازدواج بیه نیام    یعالوه بر ازدواج دائم)عقد نکاح دائم(، نوع عهیدر میهب ش

مخیتص   ضوابط شرعیو  طیشرا یمقرر شده است که دارا یفقه یو مبان یاله ا تیآ ریحسب تفاس

 .باشد یبه خود م

انجام  ینیمد ت زمان مع یو مهر مشخص برا طیزن و مرد با شرا نیب تیرابطه زوج در این ازدواج

در دسیتورا ت   رسید.  به اتمام میازدواج  نیا تی، رابطه زوجشده تعیین پایان مد تو پس از  شود یم

 شده است. هایی فیو تکل نییعتنیز در خصوص ازدواج موقت  یقانون یو مبان یشرع
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 یکیه دارا  باشد یدختر باکره م در موردازدواج موقت؛ اجازه پدر از مباحث مهم در خصوص  یکی

 است. عهیش یفقها یبرحسب فتوا یمختلف یابعاد حقوق

نظرا ت مختلفی وجود دارد که در ایین مقالیه بیه     در خصوص لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره

 پردازیم: ها می بررسی هر یز به همراه ادله آن

کنار پیدر و   ی درعنیاست،  «ابویها بین»که  یا عقد موقت با دختر باکره ند،در این میان برخی معتقد

دانسته شیده   زیجا ست،یخود مستق  ن یمهم زندخ یها میو تصم تیریو در مد کند زندخی میمادر 

استقالل داشیته باشید    یاخر دختر در امور مال یعنی .موجب ازاله بکار ت نشود نکهیاست، به شرط ا

به اذن پدر ندارد، چه  یازیخود را اداره کند، در مسئله ازدواج هم مستق  است و ن یو بتواند زندخ

 ازیی نداشته باشد در ازدواج دائم ن یازدواج دائم باشد و چه ازدواج موقّت؛ و اخر دختر استقالل مال

  رادهبیه اذن پیدر نیدارد و اخیر ا     یازیدخول نباشد ن  موقت اخر اراده زدواجبه اذن پدر دارد، اما در ا

. لیا معتقدند که در صور ت قرار دادن شیرط تحدیید اسیتمتاع    باشد یاذن پدر م ازمندیدخول باشد ن

 شود. در متعه باکره، اذن ولی ساقط می

اهمییت  ، کالیفشیان خسترش ازدواج موقت در جامعه و عدم آشنایی طرفین به احکام و حقیول و ت 

موضوع اجازه پدر در ازدواج  تیبر اهم بنا . همچنینث را دو چندان کرده استحاین بپرداختن به 

ث حی وص بصآید که در این خ وجود دارد  زم میدر این زمینه اختالفاتی که  وموقت دختر باکره 

 صور ت خیرد. و بررسی

نکیاح  "توان به مقاله هایی نیز انجام شده است؛ از جمله آن می ناخفته نماند که در این زمینه پژوهش

نوشته سعیده خالدیان و  "سنت، امامیه و حقول ایران ولی از منظر فقهای اه دختر باکره بدون اذن 

نوشیته میریم    "بررسی تطبیقی آیه استمتاع در نگه مفسران فیریقین "سجاد سلطانی رجبی دلشاد و 

 قوجائی خامنه و محمود طیب حسینی اشاره کرد.

 در نظر دارد ولیّ اذن سقوط در رهباک متعه استمتاع تحدید تأثیر سنجی مقاله حاضر با عنوان امکان 

توصیفی به تشیریح و تبییین د یی     خیری از ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقا ت تحلیلی با بهره

و در به بهترین وجه ممکن با بررسی د ی  و مستندا ت بحث، موضیوع را تبییین نمایید    بپردازد و 

 صدد پاسخ به سوا  ت زیر است:
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 ولی در ازدواج دائم و موقت دختر باکره چیست؟نظرا ت فقها در خصوص اذن -1

 آیا لزوم اذن ولی در ازدواج دائم و موقت دختر باکره با هم متفاو ت است؟-2

 شود؟ آیا با تحدید استمتاع در متعه باکره، اذن ولی ساقط می-2

 یشناس واژه
 متعه

در صی عه بضیم اسیم م  شود، مت بر وزن بقعه از کلماتی است که بضم، فتح و کسر خوانده می« متعه»

و در اصطالح عبار ت اسیت از: عقید ازدواج موقیت     است و برای نکاح موقت مشخص شده است

 (14 و 13: 1348شفائی،) شود. شرعی قانونی که به مد ت و مهر معین، بین زوجین منعقد می

نکیاحی اسیت تیا مید ت معیین و بیه عیوض         ،نکیاح متعیه  : »اند شیخ مفید در تعریف نکاح آورده

 (19: 1414)شیخ مفید، .«معلوم

نکاح متعه همان نکاح منقطت بوده و عبیار ت اسیت از   »فرماید:  عالمه حلی در تعریف این نکاح می

 معینیی هیای   اینکه مرد زنی را برای مد ت معینی، مانند یز روز یا یز ماه یا یز سیال و ییا زمیان   

 ییز  واقیت  در "متعیه " اژهلییا و  (227: 9 ، ج1381عالمه حلیی،  .«)مانند آن به تزوی  خود درآورد

 آن لغییوی  معنییای  کییه  معنیا  این به. دارد د لت ازدواج از خاصی نوع بر و است شرعیه حقیقت

 شود. منصرف می موقت ازدواج به واژه این بیا شنیدن مخاطیب ذهین و نیسیت میراد

 آییه،  شنونده کهاین برای خیارد نمی باقی مجالی زمیان نزول مردم بین در متعه ازدواج بودن متداول

هیم چنیین روایییاتی از صیحابه      .ذهینش بیایییید   به آن لغوی معنای "متعه"یا  "استمتاع" کلمه از

 اند. کرده قصد را "متعه" یا "استمتاع" واژه از ای قرینه هیچ بدون و شنونده خوینیده وجود دارد که

نکاح تمیام   ینفاو ت است. ادائم مت قسمی از نکاح است که در برخی احکام با نکاحدر واقت متعه، 

یح را دارا بوده و زوجین به طور موقت رابطه زوجیت را برقرار نمیوده و  حارکان و شرایط نکاح ص

 رنید یپی یزن و میرد می  یعنیی   شود ایجاب و قبول با مهر معلوم و مد ت معین میان آن دو جاری می

توانند عقد را خود  یرد م. زن و مندیدرآ گریکدی یبه همسر یو با مهر مشخص یمد ت معلوم یبرا

خود بسپارند؛ که از لحیاظ نسیب، سیبب، رضیاع، عیدّه و شیوهر        یّول ای  یبه وک نکهیا ایبخوانند 

 باشد. شتهوجود ندا یداشتن، مانع
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 والیت

 یتیکیه سینخ   یا است، به خونه گریکدیبه  زیچند چ ایدو  یکیقرب و نزد ،«یوَلْ»ماده  یاصل یمعنا

میاده و   نیی ا یکیه بیرا   یا یمعیان  ریو سیا  یاشد. محبت، نصر ت، سرپرسیت وجود داشته ب ها آن نیب

بین   احمید ) .اسیت  یکی یمختلف ذکر شده، خاه از لوازم قرب و نزد یمشتقاتش به اعتبار کاربردها

 (142 و 141: 6 ، ج1404فارس، 

حکومیت و سیلطه    یبیه معنیا   یفیدر مقاب  حکم تکل یدر فقه، حکم وضع «تو ی»امّا مقصود از 

و به تعبییری   (413: 6 ، ج1423طباطبایی یزدی،) .است گریشئون فرد د ریسا ایبر جان، مال  یکس

جعی  نمیوده    آن را به اصالت و یا به صور ت عرضی شارعدیگر، قدر ت شرعی و قانونی است که 

د. و یا هر دو( دخالت نمای مالیا  جان)اعمّ از  دیگریدهد در امور  است و به صاحب آن اجازه می

مانند و یت پدر و جدّپدری بر صغار و و یت عرضی، مانند و یت وصیّ و ییا  ، و یت به اصالت

 (210: 3 ، ج1403بحرالعلوم،) .ر و جدّ پدری نباشدکه پد عدول از مؤمنین در صورتی

 مسیئولیتی تیر،   و به عبیار ت روشین   بنابراین مقصود از و یت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است

منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیرمیالی، بیه    شرعی است که شارع مقدّس به

و بیدون توجیه بیه نظیر      یاسیت بیه صیور ت اسیتقالل    که ممکن  پدر و جدّ پدری اعطا کرده است

 ا( یی 240: 23 ، ج1405 بحرانیی، ) دیوانیه حاکم بر ازدواج شخص بالغ  تیباشد، مث  و  هیعل یمولّ

د. باشی شیرع   مقبیول انجیام دهید تیا نافیی و      یولی  تیرا بیا اذن و رضیا   امیور خیود   دیبا هیعل یمولّ

 حاکم در آن مشروط به اذن یکه تصرف متولّ اقسام وقف یمث  برخ(، 213: 3 ، ج1403)بحرالعلوم،

 (546: 3 ، ج1415انصاری، ) .است

در  یّولی  یو انحصیار  یاستقالل تیکه قائ  به و  ییفقها دخاهیدر ازدواج باکره، بر طبق د یّاذن ول

باشید از قسیم    یّمشروط به اذن و اجیازه ولی   دهیاند، از قسم اول و اخر ازدواج باکره رش عقد باکره

پدر و جیدّ   ؛بر امرِ ازدواجِ بالغه رشیده اخر باکره باشدبنابراین  ؛خواهد بود ه،یاذن تیو  یعنیدوم، 

 .پدرى و یت دارند

http://wikifeqh.ir/شارع
http://wikifeqh.ir/جان
http://wikifeqh.ir/مال
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 سفاهت و رشد

 کیردن امیوالش بیاز    است که شخص را از تبیاه  یاز شعور اجتماع یا مرتبه« رشد» در اصطالح فقها

تیا،   نجفی، بی) .کند یرا حف  و نگهدارشخصاً مال خود  تواند یاست که م یکس «دیرش»و  دارد یم

است کیه در اداره امیوال بیروز     یعقل کم ی، نوع«سفاهت در معامال ت»، در مقاب  (49 و 48: 26 ج

دچار نقص اسیت و امیوالش را در امیور     اش یامور مال تیریو مد میتنظ یکه برا یبه طور کند، یم

: 1417نراقیی،  ) .کننید  یو سیرزنش می   او را نکیوهش  سبب عقالً نیبه ا کند؛ یصرف م ییرعقالیغ

522-523) 

 (15: 2 ، ج1376کاتوزییان،  ) .از بلیوغ اسیت   ریی که مرحلیه رشید، غ   شود یروشن م حیتوض نیبا ا

 .اسیت  فیی تکل رهیی بیه دا  افتنیی  و راه یدوران کودک افتنی انیپا ی:در اصطالح شرع به معنا« بلوغ»

 یاست که خاه ممکن است مقیارن بلیوغ جسیمان    گرید یا اما رشد مرحله ؛(35: 1 تا، ج علوی، بی)

مرحلیه از شیعور    نیی به ا خاه چیه زیافراد ن یضمن آنکه برخ ؛یجسمان رخ دهد و خاه پس از بلوغ

 (10 و 9: 2 ، ج1421خمینی،) .رسند ینم یاجتماع

ازدواج،  :همچیون  ،یرمیال یو غ یدر امیور میال   تواند یمعنا است که فرد م نیدر باب نکاح به ا رشد

 .برخوردار باشد یکاف تیانتخاب همسر از صالح یدهد و برا صیرا تشخ شیالح و مفاسد خومص

رشد در باب نکیاح بیا بیاب معیامال ت متفیاو ت       یارهایمع( 4200: 12 ، ج1419شبیری زنجانی، )

. هرچنید  بیرد  پیی به رشد او در باب نکیاح   یاز رشد شخص در امور مال شهیهم توان یاست و نم

 فاضی  مقیداد،  ) .اند رشد در باب اموال با رشد در باب نکاح، قائ  به مالزمه شده نیاز فقها ب یبرخ

 (236 :23 ج، 1405 ،یبحران؛ 31: 3 ، ج1404

به حد رشد در بیاب   دنیتوجه داشت سن رس دیبا ست؛یتمام ن جا همهادعا در  نیا رسد ینظر م به

درباره افراد مختلیف   یو فرهنگ یاجتماع تیاست که با تفاو ت موقع یمعامال ت باب نکاح از امور

 .کند یتفاو ت م

 باکره دختر ازدواج در یول اذن

عقد ازدواج مانند هر عقد دیگری دارای شرایط و ارکانی است کیه در صیور ت وجیود آن ارکیان،     

عقد، صحیح بوده و آثار شرعی بر آن مترتب خواهد بود. در ازدواج دختر باکره یکی از این ارکان، 
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عیدم   ییا  و صیحت  میورد  در کند، ازدواج به اقدام پدر  اذن بدون باکره دختر  رخاهاذن ولی است. ه

 بیر  مبنیی  زیادی نظرا ت اسالمی، میاهب در. دارد وجود نظر فقها اختالف بین نکاحی چنین صحت 

 .دارد وجود قهری ولیّ اجازه بدون باکره رشیده دختر ازدواج امکان عدم یا امکان

 شیده  مطیرح  صیریح  بیه صیور ت   باکره دختر نکاح برای ولیّ اذن لزوم مدنی قانون 1043 ماده در

فقهای امامیه در خصوص و یت پدر و جید پیدری در ازدواج دختیر     و آرای مجموع اقوالاست. 

 :بیان کرد ریدر پن  خروه به شرح ز توان یرا مباکره 

 یپدر جد و پدر یبرا تیوال استمرار

انید.   پییرفتیه  بالغیه رشیده باکره دختر بر را پدری جد و درپ و یت استمرار امامیه فقهای از برخی

که امر نکیاح   یا دارند؛ به خونه تیو  دهیبر دختر باکره رش یپدر و جد پدر دخاه،ید نیا اساس بر

صیدول و   خیش :از فقها مث  یبرخ یقول، رأ نیا .ردندا یو خود دختر نقش هبود ها آناو به دست 

 (333 ش: 1387 ،یکاشان ضی؛ ف137 :7 ج تا، یب ،یثان دیشه) .باشد یبراج م ابن یقاض

 از: اند از فقها عبار تخروه  نیاز ادله ا یبرخ

در میورد   السیالم(  علییه ) صیادل امیام  روایاتی که در این زمینه وجود دارد: از جمله رواییت  ( الف

د پیدر،  دختیر بیا وجیو    یبیرا »فرمودنید:   ،دهد یشوهر م یرا بدون اجازه و یکه پدرش و یدختر

 (270: 20 ج ،1409 ،حرعاملی).« پدر به حال او داناتر است رایز ست؛ین یاریاخت

کنید و   نقی  میی   السیالم(  علییه ) رضییا  امییام  از صیلت بین یا روایت صحیحه دیگری که عبیداهلل

 ازدواج بییه  را او پییدرش  کییه  ای دختیر صیغیره   مورد السالم( در علیه) رضا امیام از" :خویید میی

 امییام  دارد؟ وجییود  امییری  و شییود نظییر   بییالغ  کیه  زمیانی  دختر برای آیا کردم سیؤال د،درآور

 پییدر  وجییود  بییا  رسیده اسیت  بلوغ سن به که ای باکره دختر مورد در خیر،: »فرمود السالم( علیه)

 اسییت؟  امییری  رسیییده اسییت،   مرتبییه زنییان   به که دختری برای آیا: کردم سؤال «نیست. امری

 ،عیاملی  )حیر ".«صبیییه خییردد   کییه  زمیانی تا ندارد وجود امری او برای پدرش وجود با»: فرمود

 اسیتناد  میورد  ازدواج امر در پدر استقالل قیول برای نیز دیگیری ( البته روایا ت271: 20 ج ،1409

 بیه  ها آن بین عرفی جمت و دیگر مالحظه روایا ت بدون توان رسد نمی می که به نظر اند خرفته قیرار

 داد. فتوی مطلق نحو به باکره بالغه رشیده ازدواج در ولی استقالل قول
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هنگام شیز، همیان    نیاست؛ بنابرا از دوران بلوغ ثابت بوده  شیبر دختر، پ تی: و استصحاب( ب

 اجمیاع  و مستفیضیه  سینت  کتیاب،  اسیتناد  توضیح اینکه: بیه  .شود یدر دوران صغر ثابت م تیو 

 و عامی   بلیوغ  از بعید . دارند و یت دختر باکره بر رشد و بلوغ از قب  پدری جید و پیدر فقیهیان،

مانید و   میی  ثابیت  و بیاقی  بلوغ همچنیان  از بعد و یت لیا ندارد؛ وجود و یت برنده بین از سبب

 شود. و یت پدر بر دختر استصحاب می

 بالغییه  بیاکره  ازییر  نمایید؛  می ایجاب را آن استمرار و یت، ثبو ت حکمتدختران:  یآخاه عدم( ج

ندارد و چه بسا در میواردی دچیار خطیا و اشیتباه      کافی آخاهی مردان احوال های ویژخی از رشیده

 ضییرر  ایییراد  موجیب  موارد اغلب در نباشد، ولی نظر به منوط او ازدواج امیر چنانچیه لییا. شود

 را آن « سییالم ا فیی   ضییرار  و  ضییرر » قاعیده  کیه  شیود  میی  خیانواده او  و رشیییده  بیاکره بیر

دارند و نظیر   یکمتر یمردانه آخاه یها مردان و خصلت یها یژخیزنان غالباً از وزیرا  .تابید برنمیی

امیر، منیوط بیه     نیی اخر ا نیندارد؛ بنابرا یو اساس محکم هیبه طور معمول، در امر ازدواج پا ها آن

و دچار زیان هیا و   دیایب شیمشک  پ یو ینباشد، ممکن است بعد از ازدواج برا یو یول تیرضا

 (28: 1395خالدیان، سلطانی رجبی دلشاد، ) هایی شوند. خسار ت

 نکاح در دهیرش باکره بالغه استقالل
. باشید  می حنفی میهب به نزدیز بسیار واقت، در کهاست  هیامام یاز فقها ینظر خروه دخاه،ید نیا

 تیا، ج  شهید اول، بی. )است کره رشیدهاز با و یت اقوال، سقوط اصح معتقدند که این دسته از فقها

خرین، أمشیهور مییان قیدما و متی    »نویسید:   میی در این خصوص صاحب جواهر همچنین  (175: 1

، محقق است و سید مرتضیی بیر   و تحصیالً سقوط و یت از باکره رشیده است و این شهر ت، نقالً

 (.175 :29 ج ،1362،)نجفی .این قول ادعای اجماع کرده است

 وفیاء  وجیوب عموم عقد، صحت در اذن ولی اشتراط عدم اص  روایا ت، آیا ت، به میکور در قیول

آن پرداختیه میی    ادله و مسیتندا ت که به صور ت اجمالی به بیان  است شده استناد اجماع و عقود به

 :شود
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مجدد زنان بیا  مانت ازدواج  یعن(؛ ی232)بقره: «نَّهُاجَزوَأ حنَنکِیَأن  نَّلوهُعضُال تَفَ» :مبارکه هی( آالف

 بیّی نکاح را با زنان اضافه کرده است و اشاره به استقالل زنان ث ه،یآ نیا .دیشان نشو شوهران سابق

 در امر ازدواج دارد.

اخیر زنِ   یعنی ی (؛230)بقیره: «هرَیی غَ اًوجَزَ حَنکِتَ یتّحَ عدُن بَه مِلَ  ُّحِال تَا فَهَلّقَإن طَفَ» :مبارکه هی( آب

 یگیر یکه با میرد د  نیتا ا ستیبر او حالل ن گریخاص(، د طیتبه سوم با شرا)مر دادخود را طالل 

 هرا به خود او واخیاشته است و نفرموده است ک بیّامر ازدواج زن ث زیمبارکه ن هیآ نیازدواج کند. ا

 درآورد. یگریزن، او را به ازدواج د یول

واقیت  « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»ت عموم و تح حیصح یبه صور ت استقالل دهیعقد ازدواجِ دختر بالغه رش (ج

 است.

شما از زنان پیاك   یچه را که برا آن(؛ 3)نساء: «اءسَالنِّ نَم مِکُلَ ابَاطَا مَحوُانکِفَ» :مبارکه هی( عموم آد

 .دینکاح کن است

میوارد   نیاست و شام  ا یبه عموم خود باق ههیو سف وانهیزن د ره،یبعد از استثنا شدن ازدواج صغ 

 .شود یم زین

 صیادل آمده است؛ از جمله از امام  یفراوان یثیدر امر ازدواج احاد دهیدر مورد استقالل بالغه رش ( ه

 إذنِ رِیییغَبِ تیَضییإذا رَ کییرِالبِ  ِیزوتَییبِ أسَا بَییلَیی: »کییه فرمودنیید ( نقیی  شییده اسییتالسییالم علیییه)

باشد  یهرخاه خود او راض از ازدواج دختر باکره ستین یباک(؛ 285: 20 ، ج1409)حرعاملی، «اهَیأب

 نیه یزم نیی اعظیم در ا  خیشی  .آمیده اسیت   یپدر، ولی  ینسخ به جا یبدون اجازه پدرش که در برخ

 .ستین ریدپیییتق تیروا نی: ادیفرما یم

 زنییی  هرخیاه : »فرمیود  که کند می نق ( السالم علیه) صادل امام از همچنین در روایت دیگری زراره

 آزاد را خییود  عبیید  و نماید فروش و خرید بتواند و( شد رشید و بالغ) خردیده خود نفیس مالیز

اجیازه   بیدون  بخواهید  اخر است جایز او امر بدهد، دیگران را به مالش بتواند و دهد شهاد ت و کند

 جیایز  او ولیی  امیر  بییه  جیز  او تیزوی   باشید،  نداشیته  را شیرایط مییکور   اخیر  و کند ازدواج ولی

 (215 :14 ج ،1409 حرعاملی،.«)نیست
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 کیه  است محتم  و اسیت رشید همان «سفاهت عدم» از مراد خردد که می استظهار زراره روایت از 

 عبار ت از مقصود و باشد بوده رشد «غیرسفیهه» از مراد و بلوغ بودن تنها خود نفس مالز از منظور

 حید  بیه  هچنانچ زن اینکه نتیجه. نباشد ای ولی دارای جنیون اثیر کیه در است دختری ولی نداشتن

 تیزوی   بییرای  رشد بدون بلوغ است. بنابراین جایز ولی، اذن او بدون تیزوی  رسیید رشید و بلوغ

 کسیی  خردد، چنانچیه  احیراز بایید نییز او رشید بلکه بود، کافی نخواهد ولی اذن بدون باکره دختر

 بیود. خواهید احتیرازی دیگیر قید دو را حرییت بدانید بودن نفس مالز از مراد

اسیت کیه    نیی فرض بر ا رایاست؛ ز یعدم اشتراط اذن ول ده،ی( اص  در عقد نکاح باکره بالغه رشو

است و بلوغ و رشد، مالك جواز تصرف در امر نکاح است و اختصیاص   دهیدختر به حد بلوغ رس

 (124 :7 جهمان،  ،یثان دی)شه .ستیکه در دست ن طلبد یقاطت م  یدل یمالك تصرف در امور مال

 کیشرت قول

 یعنیدختر، او را به ازدواج درآورد؛  یبا رضا دیپدر است، اما با یبرا تیو  دخاه،ید نیا اساس بر

بیه عبیار ت دیگیر،     ؛در انعقاد عقد، استقالل ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو اسیت  یز هیچ

 پیدری  جید  ایی  پیدر  همراه وی اجازه به منوط باکره رشیده دختر با نکاح یعنی و یت در تشریز

ایین  یی   د  ترین مهم .ندا کرده انیب دیمف خیو ش یقول را ابوصالح حلب نیااز جمله قائلین به  است.

 احتییاط  متضیمن  ها معتقدند که اخبار ، روایا ت و همچنین جمت بین روایا ت است. آناحتیاط ،قول

همچنیین   .نمایید  اخی زنی را دختر اذن پدر در عین اینکه و یت دارد، که نماید می ایجاب فروج در

 از. د لیت دارنید   پیدر  اسیتقالل  بیر  دیگر برخی و ازدواج امر در بکر استقالل بر روایا ت از بعضی

 ازدواج امیر  در دختیر  و پیدر  از یز هر برای که شود می استفاده روایا ت از دسته دو این بین جمت

 تعبییر  تشیریز  بیه  آن از کیه  یابید  می تحقق اراده ولی و دختر رضایت با ازدواج یعنی حقی است؛

 شود. می

دختیرش    ی( درباره تزوالسالم علیه) کاظمبا امام  یشخصاست که صفوان عالوه براین، روایتی از  

خیود دختیر    تیبا رضیا  دیامر با نیا یانجام ده، ول»اش مشور ت نمود، حضر ت فرمود:  با برادرزاده

 (284: 20 ج ،1409حرعاملی، .«)دارد یسهم شیاو در نفس خو رایباشد، ز
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خویید:   همین نظر را پییرفته است و در جمت بین اخبیار میی   اهلل علیه( رحمه) خویی العظمی اهلل آیت

األُولیى و   للطائفیۀ ذلز اشتراك البنت و أبیها فی األمر و عدم استقالل ک  منهما فیه، نظیراً   نتیجۀو »

فی ا شتراك کما یظهر ذلز من التعبییر   الدالتین على اعتبار إذن األب و المعتبرتین الظاهرتین الثانیۀ

 (209 :33 جتا،  بی؛ )خوئی، «بالح  و النصیب و الصریحتین فی اعتبار إذنها

 منقطع نکاح در دختر استقالل و دائم نکاح در پدر تیوال استمرار

 یاز پیدر و جید پیدر    دیی بخواهید ازدواج دائیم کنید، با    دهیاخر دختر باکره رش ،یرأ نیا یمبنا بر

 یکیه منجیر بیه وطی     یدارند، به خالف ازدواج میوقت  تیکند و پدر و جد بر او و  یرویپ شیخو

 است.  کرده اریاخت ها تیروا نیخود در جمت ب یها در نوشته یطوس خیقول را ش نینشود. ا

بیه امیام    دیی خو ی( است که مالسالم علیه) صادلحناط از امام  دیسعی اب تیروا نیخروه، ا نیا  یدل

ازدواج کنید؟ امیام    یبیا کسی   یپنهان تواند یم ایکه پدر و مادر دارد، آ یا که دختر باکرهعرض کردم 

اخیر   یحتی  دمیکنید. پرسی   یزوج از دخیول خیوددار   دیی با یازدواج کند، ول تواند یم یآر»فرمود: 

، 1409عیاملی،   حر.«)دختران باکره ننگ است یکار برا نیچون ا ،یباشد؟ خفت: آر یضخودش را

 (34 و 33: 21 ج

 دائم ازدواج در نن سقوط و منقطع ازدواج در تیوال استمرار

 هیی نظر هیا،  تیی است که روا نیآن هم ا  یاست و دل یفیو قول ضع ستیمعلوم ن دخاهید نیا ظاهر

را که در آن متعه باکره  یزنعلیو  میمر یاب تیو دو روا مییاستقالل دختر را حم  بر نکاح دائم نما

قیول،   نیی اشد طور که خفته  همان ی. ولمییرا حم  بر نکاح منقطت نما به اذن پدر شرط شده است

خالیدیان، سیلطانی رجبیی    دال بر انصراف از عقد دائم ندارند. ) ا تیاست؛ چرا که روا یفیقول ضع

 (29: 1395دلشاد، 

ترین قول، همان قول سوم یعنی قول تشریز است. اکثر فقهای عصیر حاضیر    رسد متقن به نظر می 

انید و ییا احتییاط واجیب دانسیته انید کیه         قول را قبول دارند و در این زمینه یا فتوا داده نیز همین

(، اخیر  دهید  یمی  صیمصلحت خیود را تشیخ   یعنی) .است دهیو رش دهیکه به حد بلوغ رس یدختر

 ا تیی آماننید   ؛ردیی خود اجیازه بگ  یجد پدر ایاز پدر  دیبا، بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد
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 ،یمظیاهر  ،یهمیدان  ینیور  ،یزنجان یریشب ،یستانیسای،  خامنه(، اهلل علیه رحمه) خمینیعظام امام 

 و...)توضیح المسائ  و سایت مراجت معظم( وحید خراسانی، تبریزی ی،سبحان

 یدر ازدواج بیاکره، چیه دائیم و چیه موقیت را اسیتقالل و       هیحکم اول یرازیمکارم شاهلل  البته آیت

اذن  زومبیه لی   ،یمشکال ت، در ازدواج موقت با عنوان حکم ثیانو  یبرخبه سبب بروز  یدانسته، ول

بنابراین اخرچیه در برخیی از رواییا ت از اسیتقالل     ( 9/10/98 ،یرازی)مکارم ش .فتوا داده است یول

روایا ت و روایاتی کیه اذن   خونه ایندختر در امر ازدواجش سخن به میان آمده است ولی جمت بین 

 آید. برمیاز عهده مجتهدان و فقها  یز کار اجتهادی است که صرفاًاند،  پدر را شرط دانسته

 استمتاع دیتحد شرط ریتأث ادله

دادن شرط تحدید استمتاع در متعیه بیاکره، آییا اذن ولیی      در مورد این موضوع که در صور ت قرار

 شیود. د یی  ایین    شود یا خیر؛ نظرا ت مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که ساقط میی  ساقط می

ترین این د یی  پرداختیه میی     افراد، وجود روایاتی است که در ادامه به بررسی سندی و د لی مهم

 شود:

 :اول تیروا

بین   یعَینْ عَلِی   یسَی یعِ  محمد بن یعَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِاللَّهِ ابْنَ ییحْی عَنْ محمد بن  عْقُوبَی بن  محمد» 

الْبِکرَ مَیا   تَمَتَّتَی: لَا بَأْسَ أَنْ قُولُی( لیه السالم)ع أَبَاعَبْدِاللَّهِالَ: سَمِعْتُ الْحَلَّالِ قَ یبن أَبِ ادِیالْحَکمِ عَنْ زِ

و عقید   متعیه  ؛(26447 ، ح32: 21 ، ج1409 ،یعیامل  حیر «)أَهْلِهَا یعَلَ بِیالْعَ ۀَیکرَاهِ هَایإِلَ فْضِیلَمْ 

رفتن پرده  نیاز ب رایوارد نشود؛ ز یا که به بکار ت او لطمه یندارد، مادام یموقت دختر باکره اشکال

 .دیآ یبه حساب م بیخانواده او ع یبکار ت برا

 الصیادل حییث سیأل   » رواییت شیده:   در ایین زمینیه   جمیی  بین دراج   حیدیث مشیابه دیگیری از   

العییب علیى    کراهییۀ عن التمتت بالبکر قال   بأس أن یتمتت بالبکر ما لم یفیض إلیهیا    السالم( علیه)

 (7: 1413، )مفید«  .أهلها

طیور   در این دو روایت، اشاره ای به  زم بودن اذن ولی در ازدواج موقت نشده و ممکن است ایین 

متعه باکره، این ازدواج صحیح است و اذن ولی سیاقط   استمتاع برداشت شود که در صور ت تحدید

نبیودن   ایبودن   از جهت  زم یابیم که اخرچه این روایا ت در می  تیاروا نیاشود. اما با دقت در  می
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 شیرط عیدم ازالیه بکیار ت    ؛ اما د لت بر سقوط اذن ولیّ در صور ت رعاییت  مطلق است یّ،اذن ول

تیوان بیه ایین     ندارد و فقط د لت بر صحیح بودن متعه باکره با رعایت شرط میکور دارد، لیا نمیی 

 روایا ت تمسز کرد و سقوط اذن ولی را نتیجه خرفت.

 :دوم تیروا

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَینْ   حَمْزَۀَ یأَبِ عَنْ محمّد بن  رٍیعُمَ یأَبِ عَنْ محمّد بن  هِیعَنْ أَبِ مَیاهِبن إِبْرَ یعَلِ»

 ،ینی ی)کل.«فْتَضَّیهَا یالرَّجُ ُ مُتْعَۀً؟ قَیالَ: لَیا بَیأْسَ مَیا لَیمْ       تَزَوَّجُهَایالْبِکرِ  ی)علیه السالم(: فِ عَبْدِاللَّهِ یأَبِ

 (3 ، ح463 و 462: 5 ، ج1407

روایت میکور نیز از جهاتی مشابه روایا ت قبلی است و باید از لحیاظ سیندی و د لیی بررسیی و     

در کتاب النوادر  اخرچهمرس  است،  یطبق نق  کتاب کافتحلی  شود. از لحاظ سندی این روایت، 

شیک    نیی در کتاب النوادر به ا تیصور ت مسند آمده است. سند روا به  یسیع محمد بن   احمد بن

(: البکیر  السالم علیه) عبداهلل یقال: قال بعض أصحابنا ألب ةحمز عن محمد بن  ریعم یابن أب»است: 

 (204 ح، 88: 1408 ،ی)اشعر«.فتضهایلم  ا؟ قال:   بأس ممتعةالرج   تزوجهای

ی ابی  محمد بن  فیتصح قتیحمزه ثبت شده که در حق  در سند کتاب النوادر، محمد بن ریاخ یراو

سیند   انید،  یثقه و امام تیروا نیا انیراو ریو سا ی حمزهاب محمد بن  نکهیبا توجه به ا. است حمزه

، لیا حتی با صرف نظیر از ضیعف   اول است تیمانند روااما از لحاظ د لت،  است. حیصح تیروا

 بر د لت فقط و ندارد بکار ت ازاله عدم شرط رعایت صور ت در ولیّ اذن سقوط د لتی بر سندی،

 در صور ت محدود کردن استمتاع دارد. باکره متعه بودن حصحی

 :سوم تیروا

بن دَرَّاجٍ قَیالَ: سَیأَلْتُ     ِیعَنْ جَمِ رٍیعُمَ یعَنِ ابْنِ أَبِ هِیعَنْ أَبِ مَیبن إِبْرَاهِ یعَنْ عَلِ عْقُوبَی بن  محمّد»

 ، ج1407)کلینى، .«سْتَصْغِرْهَایکرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ الْبِ ۀِیمِنَ الْجَارِ تَمَتَّتُی (السالم علیه) اللَّهِ أَبَا عَبْدِ

به طور موقت با دختر باکره ازدواج  توان یم ایآ: »دمیپرس السالم()علیه صادلامام  از( 4 ، ح463: 5

این روایت از لحاظ سند مشکلی نیدارد و   «.ندارد ینسازد، مانع  یکرد؟ فرمود: اخر او را خوار و ذل

قاب  اعتمادند  تیروا نیا انیراو همهدهد که  های انجام شده در مورد سند حدیث نشان می رسیبر

 (.4035 : 11 ، ج1419است.)شبیری زنجانی،  حیو سند آن صح
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 چیست؟ "یستصغرها"اما از لحاظ بررسی د لی، ابتدا باید بررسی شود که معنای 

 یه در بییاب اسییتفعالش بییه معنییامییاد نیییا. و حقییار ت اسییت یکییوچک یبییه معنییا «رغصیی»واژه 

است که با  زیجا یاست. پس عقد موقت با دختر باکره در صورت "یعمل ای یزیشمردن چ کوچز"

 .و هتز دختر فراهم نشود ییآن حقار ت، رسوا

دختیران بیاکره، عیار و موجیب      یکیه ازالیه بکیار ت در عقید موقیت بیرا       یقبل تیبا توجه به روا

همان ازاله بکیار ت   تیروا نیدر ا «استصغار»مقصود از  شود یمدانسته شده بود، روشن  یشرمسار

رسید   ، مانعی در متعه باکره وجیود نیدارد. بیه نظیر میی     عدم ازاله بکار تلیا با رعایت شرط  است.

روایت میکور اشاره به این دارد که ممکن است در برخی جوامت، متعیه بیاکره، باعیث حقیار ت و     

خواهید   م بیان سقوط اذن ولی در این موارد نیست؛ بلکه میی رسوایی دختر شود. لیا روایت در مقا

بیان کند در صورتی که متعه باکره باعث هتیز شخصییت دختیر و سرشکسیتگی خیانواده اش در      

تیوان   بنابراین از این روایت هم نمی جامعه نشود، اشکالی ندارد و در غیر این صور ت جایز نیست؛

 برای اثبا ت مدعا استفاده کرد.

 :رمچها تیروا

بِلَیا إِذْنِ   هَیا یأَبَوَ نَیقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّتِ مِنَ الْبِکرِ إِذَا کانَیتْ بَی   یعَنِ الْحَلَبِ دٍیسَعِ یبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِ وَ»

( 26455 ، ح34: 21 ، ج1409 ،ی)حرعیامل .«مَا هُنَاك لِتَعِفَّ بِییَلِز  قْتَضَّیقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ  هَا؟یأَبَوَ

)در  .که در کنیار پیدر و میادرش اسیت     یا با دختر باکره ن،یجواز ازدواج موقت بدون اذن والد از

ازالیه بکیار ت    نکیه یندارد، به شرط ا یاشکال»فرمود: امام . دمی( پرسستیخود مستق  ن یامور زندخ

 «.نشود تا دختر به سبب وجود بکار ت، عفت بورزد

به دلیی  مجهیول    تیروا نیا سندز لحاظ د لی مشک  دارد. این روایت هم از لحاظ سندی و هم ا

( ضمن اینکیه در  214 :33 ج تا، بی ،خوئی) ضعیف است و صالحیت اعتماد ندارد. بودن ابی سعید،

روایاتی بیان شد که در آن اذن ولی به طور مطلق چیه در ازدواج  "اذن ولی در ازدواج باکره"بحث 

است؛ لییا ایین رواییت و رواییا ت مشیابه در تعیارض بیا         دائم و چه در ازدواج موقت شرط شده

 روایا ت صحیحه تاب مقاومت ندارد.
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بیه طیور    اذن پیدر را در ازدواج موقیت،   در آن کیه  ای صحیحه ا تیروادر اینجا نیز به دو نمونه از 

 شود: اشاره می دانند یشرط م مطلق،

بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَیدَ بْینِ    عَبْدُ اللَّهِ»السالم(: )علیه رضااز امام  یبزنط حهیصحالف( 

مُتْعَۀً إِلَّا   زَوَّجُمُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِکْرُ لَا تَتَ

ازدواج موقت انجیام دهید مگیر بیا اذن      دیتر باکره نبادخ( 33: 21 ، ج1409حرعاملی،) ؛«بِإِذْنِ أَبِیهَا

 پدرش.

أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَیالَ: الْعَییْرَاءُ الَّتِیی    (: »السالم علیه) صادلاز امام  میمر یاب حهیصح ب(

 دیی کیه پیدر دارد، نبا   یا زهیدوشی  (؛461: 3 ، ج1413)صیدول، «.لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَۀً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا

 ازدواج موقت انجام دهد مگر با اذن پدرش.

شود در این روایا ت به طور مطلق و بیدون هییچ شیرطی، ازدواج موقیت      خونه که مشاهده می همان

بنابراین در متعه نیز مانند ازدواج دائم، اذن ولی اعتبیار دارد   دختر را منوط به اذن ولی نموده است؛

این جهت در ازدواج دائم و موقت نیست. ضمن اینکه با توجه به دلی  اهمییت تعلیلیی   و فرقی از 

، معمو ً چنین تضمینی وجیود نیدارد کیه بعید از ازدواج، ازالیه      (بِیَلِز لِتَعِفَّ: )که در روایت آمده

نظر از ادله روایی، به لحاظ عقلیی نییز احتییاط آن اسیت کیه       بکار ت اتفال نیفتد؛ لیا حتی با صرف

 نیی عیدم ازالیه بکیار ت در ا    نکیه یبا توجیه بیه ا  متعه باکره بدون اذن ولی صور ت نگیرد. همچنین 

 یعم  را در پی  نیا یدختر به ازاله، جواز شرع یبعد تیاست، رضا یشرع یازدواج، شرط و الزام

 خواهد بود.حرام  ،ازاله بکار تو  نخواهد داشت

 :پنجم تیروا

 نَیبِکیرٌ بَی   جَارِیۀٌ (:السالم علیه) اللَّهِ عَبْدِ یعَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِ الْقَمَّاطِ دٍیسَعِ یبِهَیَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِ»َ

: قُلْیتُ: فَیإِنْ   فَأَفْعَ ُ ذَلِز؟ قَالَ: نَعَمْ وَاتَّقِ مَوْضِتَ الْفَرْجِ. قَیالَ  هَاینفسها سِرّاً مِنْ أَبَوَ یإِلَ یتَدْعُونِ هَایأَبَوَ

 (26453 ، ح33: 21 ، ج1409 ،عیاملی  حر).«الْأَبْکار یفَإِنَّهُ عَارٌ عَلَ تْیإِنْ رَضِ بِیَلِز؟ قَالَ: وَ  تْیرَضِ

 کنید و نیزدش آمیده و    کند که با پدر و مادرش زندخی میی  راوی از امام در مورد دختری سؤال می

 اجیازۀ  مایند نعم؛ یعنیى فر کنم، امام می صیغه مادرش و پدر مخفیانه و بدون اطالع خواهد او را مى

فرمایند: از موضت فرج پرهیز کن، حتی اخیر دختیر    نیست و در ادامه می شرط خانواده اجازۀ و پدر
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 اسیتد ل  تقرییب  رواییت،  ایین  راضی باشد چون این کار برای دختران باکره عار و ننگ است. در

این روایت نیز مانند رواییت  اما به این روایت نیز اشکا تی وارد است. از جمله اینکه  .است واضح

چهارم از لحاظ سندی ضعیف است به دلی  وجود محمد بن سنان در طرییق رواییت، مضیاف بیر     

دائیم ییا   بیه   تیروا نیا دراز لحاظ د لی نیز ( 214 :33 ج تا، بی ،خوئیمرس  است.) ،تیروااینکه 

از اسیتمتاعا ت  بیر جیو   تیی روا نیی ااست، همچنین ممکن است  نشده حیتصر موقت بودن ازدواج

 حم  شود.اند،  نکرده یاند و هنوز عروس که عقد ازدواج دائم شده یاز دختران یجنس

فقهاء میهب امامیه اتفال نظیر دارنید   ها،  عالوه بر ناتمام بودن د لت روایا ت و یا ضعف سندی آن

 شیرط  نییز  موقیت  ازدواج در پیدر  و رضایت که بین متعه و ازدواج دائم در این مورد فرقی نیست

مین   -و ظهیر أیضیا ممّیا ذکرنیا    »خویید:   باره می این کتاب النکاح در شیخ انصاری دراست.  شده

( 125: 1415نصاری، ا) .« استقرار میهب الفقهاء اإلمامیّۀ على عدم القول بالفص  بین المتعۀ و الدوام

حکیم   المتعیۀ و من هنیا یکیون حکیم    »خوید:  می اهلل علیه( رحمه) العظمی خویی اهلل آیتهمچنین 

 (214 :33 ج تا، بی ،خوئی«) .الزواج الدائم فی اعتبار رضا األب

رسیم که با قرار دادن شیرط تحدیید اسیتمتاع در متعیه      لیا با بررسی د ی  میکور به این نتیجه می

شود؛ چرا که ادله ذکر شده یا از لحیاظ سیندی ضیعیف هسیتند و ییا از       باکره، اذن ولی ساقط نمی

خیورد؛    لتشان ناتمام است و یا اطالقشان توسط رواییا ت صیحیحه تخصییص میی    لحاظ د لی، د

توانند مورد استناد قرار بگیرند و اذن ولی در متعه باکره حتی با تحدید استمتاع سیاقط   بنابراین نمی

 شود. نمی

 یریگ جهینت

ظیر  ن در پین   مختلف فقهای امامییه در خصیوص اذن ولیی در ازدواج دختیر بیاکره     مجموع اقوال 

اسیتقالل بالغیه بیاکره    ی، پیدر و جید پیدر    یبیرا  تیاستمرار و اند از:  شود که عبار ت خالصه می

استمرار و  پدر در نکاح دائم و استقالل دختر در نکاح منقطت تیاستمرار و  ،زیقول تشر، دهیرش

 .در ازدواج منقطت و سقوط آن در ازدواج دائم تیو 
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 دخاه،یی د نیی ا اسیاس  که بیر  رفداران بیشتری برخوردار است؛در میان این اقوال، قول تشریز از ط

در انعقیاد   زیی  چیه یعنیدختر، او را به ازدواج درآورد؛  یتبا رضا دیپدر است، اما با یبرا تیو 

 .عقد، استقالل ندارند، بلکه عقد متوقف بر اذن هر دو است

ازاله بکار ت در ازدواج موقیت،   خویند با قرار دادن شرط عدم همچنین با بررسی ادله افرادی که می

آید که با قرار دادن شرط تحدید اسیتمتاع در متعیه بیاکره، اذن     شود به دست می اذن ولی ساقط می

شود. چرا که ادله ذکر شده یا از لحاظ سندی ضعیف هستند و ییا از لحیاظ د لیی،     ولی ساقط نمی

 ساقط نخواهد شد. زیفرض ن نیدر ا یو اذن ول ستین حیصح هینظر نیلیا اد لتشان ناتمام است؛ 

روایا ت، رضایت پدر در ازدواج دائم را شرط دانسته اسیت و در  در شود که  استد لنباید  بنابراین

ازدواج موقت این رضایت شرط نیست، زیرا او ً: حداق  در دو صحیحه، رضایت پیدر در ازدواج  

ثانیاً: فقهاء میهب امامیه اتفال نظر دارند کیه بیین متعیه و ازدواج دائیم در      موقت شرط شده است،

 .این مورد فرقی نیست

  

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa7798
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