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ازدواج با دختر صغيره  -سن بلوغ در اسالم
قبل از ھمه بايد گفت که در تعيين سن ازدواج دختران و پسران اساساً دو نظريه وجود دارد يکی فھم و ديد شرعی و
ديگری ھم ديد و فھم قوانين که توسط بشر وضع شده است .
از فھم قرآن عظيم الشأن سن ازدواج برای دختران معين نشده است .ولی در قرآن عظيم الشأن اصطالحاتی چون :
»بلوغ« » ،بلوغ حلم« » ،بلوغ نکاح« و » بلوغ اشد« تذکر يافته است که از فھم اين آيات واين اصطالحات می توان
به نحوی از انحاء سن بلوغ و سن ازدواج را به دست آورد.
واضحترين حکم در مورد تعيين سن ازدواج را می توان از آيت  ٦سورۀ نساء به دست آورد طوری که می فرمايد:
»و ابتلوا اليتامی حتی إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منھم رشداً فادفعوا إليھم أموالھم«
)يتيمان را آزمايش کنيد تا ھنگامی که بالغ شده و به نکاح تمايل پيدا کردند و آنان را به درک مصالح زندگانی خود آگاه
يافتيد ،اموالشان را به آنان بدھيد(.
مفسرين معنی بلوغ به معنی بلوغ نکاح و به مرحلۀ توانائی بر ھمخوابگی و توليد نسل ترجمه وتفسير نموده اند .
علماء می نويسند :بلوغ نکاح رسيدن به سنی است که در انسان استعداد و آمادگی ازدواج حاصل شود و آن بلوغ حلم
است .نوجوان در اين حالت ميل پيدا می کند ھمسر و سرپرست خانواده باشد .کسی که مال يتيمان نزد وی است ،حق
ندارد مال را در اختيار يتيم بگذارد ،تا اين که به بلوغ جنسی و احتالم برسد.
در اين روايت بلوغ نکاح به احتالم تفسير شده است .خالصه آن که ،معيار سن ازدواج از نظر قرآن ھمان قدرت داشتن
بر ازدواج ،توانائی ھم خوابگی و توليد نسل است.
خواننده محترم !
درشرعيت دين مقدس اسالم بلوخ دختران و پسران سن خاص و مشخصی ندارد و ممکن است اين سن در ھمه يکسان
نباشد ،بنابراين تعيين کردن دقيق سن به عنوان سن بلوغ در فھم شرعيت اشتباه است ،بلکه صحيح آنست که به نشانه
ھای بالغ شدن دختر و پسر نظر شود ،بدين صورت که:
ھرگاه پسری محتلم شد و يا منی از او خارج گشت و يا آن که موی شرمگاه او نمايان شد و در دخترھا عالوه بر آن سه
نشانۀ مذکور برای پسرھا ،دچار عادت ماھيانه )حيض( شد – در ھر سنی که باشند – وجود تنھا يکی از اين نشانه ھا،
نشانۀ بلوغ آنھاست و از ھمان لحظه به بعد آنھا شرعاً بالغ محسوب می شوند و – اگر جنون نداشته باشند -موظف به
انجام تکاليف شرعی خود اعم از نماز و روزه و ديگر عباداتی که بر ھر زن و مرد مسلمان بالغی واجب است ،ھستند.
بنابراين ممکن است که دختری در سن ھفت سالگی و ديگری در نه سالگی دچار حيض شود و ھمانسال سن بلوغش
afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

است.
و ھمينطور يک پسر ممکن است در سن دوازده سالگی محتلم شود و ديگری در سن پانزده سالگی ويا ھم در سنين
ديگر آن سن بلوغش به شمار می رود .
ولی سؤال در اينجا است :اگر بالفرض مثال سن دختر يا پسر از حد معينی باالتر رفت ولی نشانه ھای بلوغ در او يافت
نشد ،چه حکم در اين بابت بايد تنفيذ گردد .
در اين مورد علمای اسالم نظريات متفاوتی در مورد سن بلوغ دارند وھريک از اين علماء ديد تفسيری واستد اللی
خويش را ارائه داشته اند که ذيالً مختصراً بدان اشاره می نمايم :
نظر امام شافعی :
در مذھب امام شافعی دختران و پسرانی که از حد معين باال رفت و نشانۀ بلوغ در آن يافت نشد سن پانزده سالگی را
برای دختران و پسران محدودۀ نھائی قرار داده اند ،يعنی اگر دختری به پانزده سالگی برسد ولی نشانه ھای بلوغ در او
ديده نشود ،باز او بعد از پانزده سالگی )کامل( به عنوان مکلف شرعی موظف است تا عبادت و تکاليف شرعی را انجام
دھد و ھمينطور سن پانزده سالگی را برای پسرھا؛ ھرچند که نشانه ھای )حيض ،يا احتالم يا خروج منی ،يا روئيدن مو
بر شرمگاه( ديده نشوند.
نظر امام ابو حنيفه وامام مالک:
در مذھب امام صاحب ابوحنيفه و امام صاحب مالک گفتهاند :کسی که احتالم نشده باشد ،حکم به بلوغ وی نمیشود تا
اين که به سن شانزده سالگی برسد و در روايت مشھورتری از امام صاحب ابوحنيفه سن ھفده سالگی نقل شده است.
و دربارۀ دخترگفته است بايد به سن ھفده سالگی برسد و امام صاحب ابو داوود گفته است :انسان با سن بلوغ نمیشود،
مادام که احتالم نيابد اگرچه چھل ساله ھم باشد ) .تفصيل موضوع :فقه السنه سيد سابق(.
اما تعدادی از علمای تابع مذھب امام ابوحنيفه گفته اند که محدودۀ نھائی برای دختر و پسر پانزده سالگی کامل است ،و
اين نظر علمای مذھب امام حنبل نيز می باشد .
جمعبندی کلی سن بلوغ در نزد علماء :
امام ابوحنيفه :سن نھائی تعيين بلوغ را برای دختران و پسران ھفده سالگی دانسته است.
 امام ابويوسف وامام محمد  ،سن بلوغ دختر و پسر را  ١۵سال قمری می دانند.امام مالک :اتمام  ١٨سال را برای پسر و دختر سن بلوغ تعيين نموده اند .
امام شافعی :اتمام  ١۵سال قمری را برای پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند .
امام حنبل  ::اتمام  ١۵سال قمری برای پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند .
ظاھريه :می گويند  :ھرگاه نشانۀ بلوغ ظاھر شود و سن مھم نيست.
البته ھمانطور که گفته شد اگر کسی قبل از آن سنين در وی نشانه ھای بلوغ ظاھر شود ،او از ھمان لحظه به عنوان
مکلف شناخته می شود ،مثالً ممکن است دختری در نه سالگی بالغ شود و پسری در دوازده سالگی ،ولی اگر ھيچ
عالمتی از بالغ شدن در او ديده نشود ،در آنصورت مالک سنين فوق ھستند ،يعنی با رسيدن به اين سن احکام شرعی بر
آنھا واجب خواھد شد.
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بلوغ زود رس دراسالم :
ظاھر شدن عالئم بلوغ ازنظر فزيكی و ھورمونی در دختران وپسران را در فقه اسالمی  ،بلوغ زودرس ناميده اند .
سؤال در اينجا است که آيا بلوغ زودرس در شريعت برای اجرای قوانين اسالمی معتبر است؟
علماء در تحقيقات خويش می گويند  :رسيدن به سن بلوغ با يکی ازنشانهھای زير به ثبوت میرسد:
 -١خروج منی از وی ،خواه درخواب باشد ويا ھم بيداری ،چون خداوند میفرمايد »:وإذا بلغ االطفال منکم الحلم
فليستأذنوا کما استأذن الذين من قبلھم « ) سورۀ نور آيت ) ( ٥٩ھرگاه اطفال شما به سن بلوغ رسيدند و احتالم شدند،
بايد بدون اجازه بر شما وارد نشوند ،ھمانگونه که کسانی پيش از آنان بودند اجازه میگرفتند(.
در حديثی به روايت ابوداوود از علی بن ابيطالب پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم گفت »:رفع القلم عن ثالث :عن الصبی
حتی يحتلم.وعن النائم حتی يستيقظ وعن المجنون حتی يفيق «
)ازسهکس قلم تکليف برداشته شده است :ازکودک تا اين که احتالم شود و از به خواب رفته تا اين که بيدار گردد و
ازديوانه تا اين که بھبودی حاصلکند و رشد خويش را باز يابد( ).و به روايت امام علی بن ابيطالب پيامبر صلی ﷲ عليه
و سلم گفت » :ال يتم بعد احتالم ]بعد ازاحتالم يتيمی وجود ندارد و ديگر يتيم نيست( ).به روايت ابوداوود و بخاری(.
 -٢به پايان بردن پانزده سال تمام از عمر خود ،چون ابن عمرگفت :در روز جنگ "اُحد" که چھارده سال داشتم بر
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم عرضه شدم ،که در جنگ شرکت کنم ،به من اجازه نداد و روز جنگ خندق که پانزده سال
داشتم بر وی عرضه شدم که در جنگ شرکت کنم به من اجازه داد.
چون عمر بن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد به عامالن خود نوشت که کسی را به جنگ نفرستند مگر اين که به پانزده
سالگی رسيده باشند و تاکسی به پانزده سالگی نرسيده باشد ،به وی تعرض نکنند.
امام ابوحنيفه و امام مالک گفتهاند کسی که احتالم نشده باشد ،حکم به بلوغ وی نمیشود تا اين که به سن شانزده سالگی
برسد و در روايت مشھورتری ازامام ابوحنيفه ھفده سال نقل شده است .و دربارۀ دخترگفته است بايد به سن ھفده
سالگی برسد و امام داوودگفته است :انسان با سن بلوغ نمیشود ،مادامکه احتالم نيابد اگرچه چھل ساله ھم باشد.
 -٣روئيدن موی سياه زھار که موی سياه مجعد است ،نه مطلق موی ،که مطلق موی در زھارکودکان نيز ھست.
درجنگ بنی قريظه مرد را با روئيدن موی زھار میشناختند و ھرکس موی زھارش روئيده بود ،بوی اجازه شرکت در
جنگ داده میشد.
امام ابوحنيفهگفت :با روئيدن موی ،ھيچ حکمی ثابت نمیشود وروئيدن موی زھارنه بلوغ است ونه عالمت بلوغ.
 -٤قاعده شدن وآبستن شدن .با اين سه عالمت قبلیکه ذکرشد بلوغ پسرو دخترثابت میشود و عالئم بلوغ دختران
عالوه برآنھا قاعده شدن وآبستن شدن نيزھست ،چون بخاری و غيراو از عايشه روايتکردهاندکه پيامبر صلی ﷲ عليه و
سلم گفت » :ال يقبل ﷲ صالة حائض إال بخمار«)خداوند نماز زن به حيض افتادۀ بالغ را نمیپذيرد تا اين که روسری
داشته باشد و بدون آن نمیپذيرد(.
و اما رشد عبارت است از قدرت براصالح مال و حفظ و نگھداری آن از ضايع شدن ،که به صورت واضح وآشکار در
معامالت مالی بيش از حد معمول و غالب ،مغبون وزيان ديده نشود ومال را درراه حرام صرف نکند ،پس ھرگاه کسی
بالغ شد و رشد نداشت ،واليت مالی بر او ادامه دارد و از تصرفات )فقط( مالی ممنوع است.
تا اين که عالئم رشد در وی به ظھور رسد ،بدون تحديد سن يعنی رشد مدرک عمل است نه سن معينی ،برابرظاھرنص
قرآنی چنين است .به خالف ابوحنيفه که سن معينی را در نظرگرفته است ،ھرگاه پس از رسيدن به رشد از او سفاھت
ظاھر شد ،مجدداً بر وی حجر نھاده میشود ،چون به قول جصاص ضرر سفاھت به ھمه برمیگردد ،چون ھرگاه سفيه
مال خود را با اسراف و تبذير تلفکند ،او محتاج میشود و وبال بر مردم و بيتالمال است و اين از جھت واليت مالی
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است و اما واليت برنفس به مجرد رسيدن به سن بلوغ و عاقل شدن ،اين واليت از اوقطع و مکلف میگردد .و او
میتواند در مال خود تصرفکند.
در تفسيرآيت ":فإن آنستم منھم رشدا " ،از سعيد بن منصور به روايت از مجاھد روايت شده است که گفت:عقل ،يتيمی
را از يتيم دور نمیسازد ،اگرچه سنش نيز بزرگ شده باشد مگر اين که به رشد برسد و رشد مالک است نه عقل.
)منبع:فقه السنه سيد سابق(
اما در سايت معتبر )اسالم وب( در بارۀ کودکی که زود بالغ می شود چنين نوشته است:
» اگر کودک در سن پائين محتلم شود ،در اينصورت شرع با وی ھمانند بالغين معامله می کند به جز حج ،که بر وی
واجب نمی شود مگر در صورت توانائی مالی و بدنی .به دليل فرموده ﷲ تعالی که می فرمايد:
» َو ِ ّ ِ َ َ
الناس ِ ﱡ
سبيالً« )سورۀ آل عمران(٩٧:يعنی :و برای خدا بر مردم است که آھنگ
من ْ َ َ َ
استطاع ِ َ ْ ِ
حج ْ َ ْ ِ
إليه َ ِ
البيت َ ِ
علی ﱠ ِ
خانۀ )او( کنند ،آنھا که توانائی رفتن به سوی آن دارند و اما اگر به سبب غرق شدن بميرد ،حکم شھيد را دارد زيرا اين
حکم در سنت نبوی ثابت شده است ) .برای معلومات بيشتر در اين زمينه به کتابھای اصولی مراجعه کنيد( .
ازدواج بادختر صغيره
مصطفى بن حسني السباعي ،متولد  ١٩١۵شھر حمص سوريه که يکی از علمای شھير جھان اسالم است در کتاب
مشھور خويش » زن ميان فقه وقانون « وعالم شھير کشور مصر شيخ علی طنطاوی در مقاالت خويش می نويسند:
»يجوز قضاه ويحرم ديانه « طی تحليل علمی وفتوای اسالمی خويش با تمام صراحت می نويسد  :ازدواج با دختر
صغيره از فھم قضائی و قانونی کدام ممانعت و مشکلی ندارد ولی از فھم ديانت اھداف و مقاصدی که در وراء
ازدواج با دختر صغيره نھفته است ،حرام است .
تعدادی کثيری از علمای اسالم بارز ترين ومھمترين ھدف شرعی ازدواج را مطابق به ارشادات قرآن عظيم الشأن :
سکون نفس  ،مودت  ،عشق ومحبت معرفی داشته اند .
قرآن عظيم الشأن ميفرمايد :
» ومن آياته أن خلق لکم من انفسکم أزواجآ لتسکنوا

إليھا وجعل بينکم مودة ورحمة إن فی ذلک اليات لقوم

يتفکرون «
)از نشانه ھای پروردگار آنست که بيافريد برای شما از جنس شما زنان را تا آرام گيريد به سوی ايشان و پيدا کرد
ميان شما دوستی ومھربانی  ،بدرستی که در اين کار نشانه ھا است برای گروھی که تفکر می کنند (.
اء ازدواج با دختر صغيره نه تنھا اھداف مندرج در آيت متبرکه را تحقق نمی بخشد  ،بلکه مصالح عليای مجتمع
بن ً
انسانی را نيز به مخاطرۀ جدی مواجه می سازد.
درازواج با دختر صغيره نه تنھا مودة ورحمت نيست بلکه در ازدواج با دختر صغيره اھانت به امر ازواج واھانت
به مقام واالی انسان وارزشھای انسانی است .
ھدف از ازدواج رسيدن به يک لقمه نان و لباس وخانه نيست  ،بلکه ھدف از ازدواج عشق است و محبت است.
تتبع ونگـارش :
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