
  410ـ395: 1395 پاييز، 3، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در 

  
  
  

  1تطبيقي شرايط ازدواج در دين زردشتي و اسالممطالعة 
  *4، پروين داوري3، حسين بادامچي2غضنفري كلثوم

  چكيده
ازدواج پاية اصلي نهاد خانواده است و براي آن در هر دو دين زردشتي و اسالم شرايطي تعريـف شـده كـه تحقـق     

دهد كه  دو دين زردشتي و اسالم نشان ميمطالعة تطبيقي شرايط ازدواج از منظر . هاست ازدواج منوط به احراز آن
توانـد بـه    ها مـي  وجوه اشتراك و افتراق گوناگوني دربارة اين موضوع بين دو دين وجود دارد و تحليل و ارزيابي آن

گونه است كه ابتـدا شـرايط    روند پژوهش بدين. شدن بيشتر ابعاد ميراث و سنن مشترك اين اديان بينجامد روشن
. ن زردشتي بررسي و تحليل شده، سپس به همان موضوع از ديدگاه اسالم پرداختـه شـده اسـت   ازدواج از منظر دي

دهد كه اگرچه در برخي موارد اختالفاتي همچون اهـداف متفـاوت بـراي ازدواج و     يافته نشان مي هاي انجام بررسي
ت ساالر، رضايت دختر و پسر سن ازدواج، رضاي(ها، كه شامل شرايط ازدواج  انواع آن وجود دارد، اشتراكات بين آن

مراتب چشمگيرتر از اختالفات دو  به است، ) ايجاب و قبول، شرايط عاقد، حضور شاهد و مهريه(و عقد ) كفوي و هم
  .ديانت است

  كليدواژگان
 .ازدواج، اسالم، حقوق زردشتي، خانواده
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  مقدمه
داليـل مختلفـي بـراي    در هر دو دين زردشتي و اسالم، ازدواج اهميـت مـذهبي زيـادي دارد و    

  .ها پرداخته شده است تشكيل خانواده ذكر شده كه در ادامه بدان
هـاي   واقـع، يكـي از نقـش    در. در ديانت زردشتي، توليد و تكثير نسل از داليل مهـم ازدواج اسـت  

سازي سهمي مهم داشت، چون بنابر بـاور زردشـتيان بعـد از مـرگ و      اساسي فرزند اين بود كه در پل
دارنـدة آيـين نياكـان     بايد در اين جهان فرزند ذكوري باقي باشد تا زنده نگه 1ر از پل چينودهنگام عبو

در صـورت نبـود فرزنـد ذكـور، بـه اعمـال شـخص        . كنندة نام و تبار پـدر در ايـن دنيـا باشـد     و حفظ
 افـزون بـر  . آيد و روان وي در پل چينود باقي خواهد ماند شود و بريده پل به حساب مي رسيدگي نمي

هـا ايـن    كـه تـا نسـل    منـد شـوند؛ چنـان    توانند از كارهاي ثواب فرزنـدان خـود بهـره    اين، والدين مي
بـر ايـن اسـاس، در متـون     . 2]82، ص11؛ 1- 5، 61، 8؛ 1- 8، 18، 8[تواند ادامـه يابـد    مندي مي بهره

، 4، 9[كـرده نسـبت بـه شـخص مجـرد برتـري دارد        شود كه شخص ازدواج ديني زردشتي تأكيد مي
با توجه بـه متـون پهلـوي،    . در دين زردشتي، تأكيد يادشده شامل هر دو جنس مرد و زن است. ]47

مانـدن   اگـر دليـل مجـرد   . اگر زن مجرد باقي بماند، امكان عبور وي نيز از پل چينود ميسر نخواهد بود
. رهـايي يابـد  توانـد از دوزخ   دختر، عدم تمايل خود وي باشد، حتي با انجام هزاران كار ثواب هم نمـي 

اما اگر عدم رضايت براي ازدواج از طرف والدين يا سـاالر وي باشـد، آنـان گناهكـار خواهنـد بـود نـه        
  ].1- 8، 63، 8[دختر، و در جهان آخرت آنان مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت 

اي در دين زردشتي دارد و انجـام آن ثـواب    شود، ازدواج جايگاه ويژه گونه كه مالحظه مي آن
مانده از اين ديانت حتي آمده است كه شخص مسبب ازدواج نيـز از   در روايات باقي. واني داردفرا

هايي كه از  بدين شكل كه او از كارهاي ثواب فرزندان حاصل ازدواج. شود مند مي اجري عظيم بهره
  .]39، 23؛ 1-3، 64، 8[شود  مند مي طريق واسطه ميسر شده است، به مانند والدين فرزند، بهره

  :در اسالم نيز ازدواج و تشكيل خانواده بنا به داليل متعددي اهميت دارد
در اين ديانت، گرچه ازدواج امري مستحب است، تأكيد زيـادي بـر تشـكيل خـانواده شـده؛      

تنها با ازدواج نيازهاي جنسي  چون نه. ترين بنا نزد خداوند معرفي شده است كه محبوب طوري به
از ديگـر آثـار تشـكيل    ]. 329، ص17[شود  ز دين شخص نيز كامل ميشود، بلكه نيمي ا رفع مي

در قرآن هـم بـه ايـن    . شود خانواده آرامش و انسي است كه بين زن و مرد در كنار هم ايجاد مي
از جنس خودتان براي شما جفت آفريديم تا در كنار او آرامش پيدا كنيـد  «: امر اشاره شده است

  ].189، 7 ،16؛ 21، 30، 16[» و انس بگيريد
                                                        

 ].1ـ4، 62، 8؛ 3ـ5، 18، 8[پلي است كه به وسيلة آن به جهان ديگر روند . 1
در اين پژوهش، ارجاع به متون پهلوي همچون صد در نثر صدر در بندهشن، روايت اميد اشوهيشـتان، روايـت    2.

بـه عبـارت   . دادستان با ذكر شمارة پرسش يا فصل و بند يا سطر آمده است هزارآذرفرنبغ فرخزادان و ماديان 
  .فصل و سپس شمارة بند يا سطر ذكر شده است/تر، بعد از ذكر شمارة منبع، شمارة پرسش دقيق



  397...   مطالعة تطبيقي شرايط ازدواج در

در اسـالم، افـرادي كـه بـه     . شدن رزق و روزي است از ديگر تأثيرات مهم ازدواج در زندگي، فراوان
انـد؛ چـون ايـن دسـته افـراد از فضـل و        كنند مورد مذمت قـرار گرفتـه   خاطر ترس از فقر ازدواج نمي

نْكم   «: خداي متعال فرمـوده . اند عنايت خداوند غافل ى مـوا الْأَيـام أَنْكحـ و     و كماد بـنْ ع ينَ مـحال الصـ و
آوريـد و بـه    إِمائكم إِنْ يكونُوا فُقَرَاء يغْنهِم اللَّه منْ فَضْله؛ زن و مرد مؤمن مجرد را به نكـاح يكـديگر در  

  ].32، 24، 16[» كند نياز مي خاطر فقر از ازدواج دوري نجوييد كه خداوند به لطف خود آنان را بي
در قرآن، ادامـه و  . ديگر تشكيل خانواده بر جاي ماندن نسل و بقاي خانواده استهدف مهم 

امِ أَزواجـاً        «: تكثير نسل امري مهم تلقي شده است نَ الْأَنْعـ مـ اجـاً ووأَز كم نْ أَنْفُسـ مـ لَ لَكـمعج
بدين طريق خلق  نوعاني آفريده شده تا يذْرؤُكم فيه؛ براي بقا و تكثير نسل از جنس خودتان هم

  ].72، 16، 16؛ 223، 2، 16؛ 11، 42، 16[» شماري به وجود آيد بي
از جملـه آمـده   . اسـت  شـده  نكاتي بيـان  خانواده جايگاه و اهميت زمينة در نيز، احاديث در

 .اسـت  همسـر  كـردن  اختيـار  بـرد،  مي مسلماني از بعد كه اي بهره باالترين مسلمان است كه مرد
 زن خانواده، جمع در شوهر حضور عدم زمان در و شود مي و مسرور شاد بنگرد، او به وقتي چون

در اين ديانـت، عبـادت شـخص    ]. 497، ص21؛ 19، ص12[ كند مي محافظت او آبروي و مال از
اي كه دو ركعت نماز شخص متأهل برتـر از   گونه متأهل برتر از عبادت فرد مجرد معرفي شده؛ به

ترين مردگان هم نزد خداوند افـراد مجردنـد    است و اينكه پستهفتاد ركعت نماز شخص مجرد 
شـدن در امـر ازدواج،    افزون بر ايـن، واسـطه  ]. 497، ص21؛ 328ـ329، ص17؛ 10ـ11، ص12[

كه شخص واسطه در روز قيامت از لطف و عنايـت خداونـد    طوري دربردارندة اجر و ثواب است؛ به
  ].331، ص17[مند خواهد شد  بهره

  ج در دين زردشتي و اسالمشرايط ازدوا
سن ازدواج، رضايت ساالر يا اذن ولي، رضايت دختـر و  : براي ازدواج شرايطي وجود دارد؛ از قبيل

  .اند كفو بودن كه در ادامه بررسي شده پسر و هم
اعضـاي  . ازدواج قـانوني و رسـمي اسـت    1زنـي  از ميان انواع ازدواج در دين زردشتي، پادشـاه 

مندند و اعضاي خانواده با پيشوند پادشاه خوانـده   خانواده در اين نوع ازدواج از حقوق كامل بهره
در ازدواج ]. 38[ 5دختـر  و پادشـاه  4پسـر  ، پادشـاه 3مـادر / زن ، پادشاه2پدر/ شوهر پادشاه: شوند مي

زن و مرد در اين نوع ازدواج در هر دو جهـان  . پادشايي، اجازة ساالر و رضايت دختر واجب است
كه اگر رابطـة زناشـويي بـين آنـان صـورت نگيـرد و مـرد زن را         طوري به يكديگر تعلق دارند؛ به

                                                        
1. pādixšāy 
2. šōy / pid(ar) ī pādixšāyīhā 
3. zan/ mād(ar) ī pādixšāyīhā 
4. pus ī pādixšāyīhā 
5. duxt ī pādixšāyīhā 
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به شخص ديگري دهد، باز زن در جهان ديگر به شوهر خود تعلق دارد و داشـتن   1عنوان چگر به
است و ارتبـاط اعضـاي   ) جاويدان(دي گونه ازدواج فرشكر چون اين. رابطة زناشويي مالك نيست

؛ 104، ص27؛ 78، 26؛ 142ــ 143، ص 19؛ 78، 10[ماند  خانواده پس از رستاخيز هم باقي مي
در . تر ازدواج نكـرده باشـد   بايست پيش بنابراين، در ازدواج پادشايي دختر مي]. 38؛ 324، ص36

، 28؛ 185، ص4[باشــد توانــد ازدواج پادشــايي داشــته  صــورت ازدواج در گذشــته، دختــر نمــي
]. 39؛ 190، ص31؛ 105، ص30؛ 2، 1[كسي باشـد   3و ايوگين2 همچنين، نبايد ستور]. 199ص

در بنـد دوم  . شـوند  اين موارد از عواملي هستند كه مانع ازدواج دختر بـه صـورت پادشـايي مـي    
آيـد،   مي به موجب اين ازدواج، عروس تحت سرپرستي پدر داماد در: پيمان كدخدايي چنين آمده

زني و دختري از راه جانشيني بـدل يـا جانشـيني ميـانجي بـه وي      ) وضعيت(به اين صورت كه 
) ايوگين(يا جانشيني ميانجي ) ستور(به عبارت ديگر، عروس نبايد جانشيني بدل . نرسيده است

زنـي داشـته    توانـد ازدواج پادشـاه   عهده داشته باشد، زيرا در اين صورت نمي شخص ديگري را بر
  ].190، ص31[ باشد

شـوهر   شود و به گروه دودماني پـدر  زن از دودمان پدري خود خارج مي طبق اين بند، پادشاه
پيوندد؛ و اينكه هرگونه درخواست از سوي خـانوادة پـدري او بـراي فراخـوان زن بـراي       خود مي

شايان ذكـر اسـت كـه زن در ايـن نـوع ازدواج موظـف بـه        . پذير نيست ايوگيني و ستوري امكان
شوهر خود است تا در صورت عـدم وجـود   ) جانشين بدل(و ستوري ) جانشين ميانجي(يوگيني ا

بنابراين، دختر بايـد خـالي از موانـع ذكرشـده     ]. 195، ص31[فرزند ذكور، فرزندي به دنيا آورد 
  .زني داشته باشد باشد تا بتواند ازدواج پادشاه

واج وجـود دارد كـه برخـي از ايـن     هـايي بـراي ازد   در اسالم نيز، در برخي موارد ممنوعيـت 
ها ازدواج با زنـي در عـدة طـالق اسـت و دليـل آن       از جمله آن. اند ها مقطعي و موقت ممنوعيت

و الَ تَعزِموا عقْدةَ النِّكاحِ حتَّى يبلُغَ الْكتَاب أَجلَـه؛ عـزم عقـد و ازدواج    «: استناد به آيه قرآن است

                                                        
توانـد وارد   زن مـي  در اين صـورت، پادشـاه  . وارث نقش دارد كسي كه در زادن فرزند براي مردي درگذشته يا بي. 1

فرزنـدان حاصـل از ايـن    . شوهر آن زن است زن شوهر دوم و شوهر دوم چگر اين زن، چگر. ازدواج چگري شود
شوهر اوست،  فرزندان شوهر اول زن، كه پادشاه پادشاه ازدواج فرزندان چگرپدرشان هستند، اما وارثان قانوني و

  . ]211، ص29[روند  شمار مي به
2 .stūrīh:   عنـوان سـتور    زماني كه مردي بدون وارث و جانشين از دنيا رود و اموالي باقي گذارد، زن يا مـردي بـه

تا زمـاني هـم كـه فرزنـد     . عنوان وارث و جانشين براي متوفي تأمين كنند شوند تا فرزند ذكوري به تعيين مي
كه فرزند ذكوري زاده شود و  صورتي در. ذكوري به دنيا آيد، نگهداري و حفظ اموال با اين زن يا مرد ستور است

شود و همة اموال تحت اختيار سـتور بـه ايـن     عنوان وارث و جانشين متوفي محسوب مي به سن بلوغ رسد، به
 ].21، 10؛ 1-6، 62، 8[شود  پسر منتقل مي

3. ayōgēn  ،زني كه موظف است براي پدر يا برادر متوفي بدون وارث و جانشين خود، فرزند ذكوري به وجود آورد
  ].22، 10[شوند  فرزندان وي از اين ازدواج وارثان پدر يا برادر محسوب مي

 

:
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برخــي ديگــر از مــوارد يادشــده ]. 235، 2، 16[» شــودهــا منقضــي  مكنيــد تــا زمــان عــدة آن
نَات  «دار  اند؛ همچون ازدواج با محارم و ازدواج با زنان شوهر ها دائمي و ابدي ممنوعيت صـحالْم و

  ].24، 4، 16[» منَ النِّساء؛ نكاح با زنان شوهردار حرام است

  سن ازدواج دختر و پسر در دين زردشتي و اسالم
 ازدواج و نـامزدي  سـن  بـين  زردشتيان و است خاصي مطرح سن ازدواج براي تي،زردش دين در

 بـا  سالگي نه از قبل تواند نمي دختر كه اند عقيده اين بر زردشتي دانان حقوق همة. اند قايل تفاوت
 سن ازدواج، مورد در اما. كنند مي مطرح سالگي نه سن از را نامزدي دورة شروع و كند نامزد كسي
 دوازده باالي سن به نظران صاحب همة ديگر، عبارتي به. كنند مي بيان را سالگي سيزده و دوازده
 شوهر خانة به سالگي دوازده از قبل را هم كه دختر مادري و پدر. كنند اشاره مي ازدواج براي سال

 2)دشـتان ( حيض سن به وقتي دختر هم ديگر نظر يك در. شوند مي1فرمان گناه دچار بفرستند،
؛ 14، 10؛ 1ـ3، 33، 23؛ 1ـ2، 34، 8؛ 177، ص4[كند  ازدواج تواند مي حيض  اولين از بعد برسد،

 نيرنگسـتان  مـتن  از سوشيانس نام به شخصي نظر از نقل به شكي]. 192ـ193، ص28؛ 14، 26
 نظر از دختر كه شرط اين به شد، مي پذير انجام هم سالگي نه سن در حتي ازدواج« :كند مي بيان

 شروع زمان عنوان به سالگي چهارده سن نيز پسر براي]. 37؛ 15، ص35[ »بوده باشد بالغ فيزيكي
  ].192، ص28؛ 177، ص4[ است شده اعالم ازدواج

مانده در زمينة سـن ازدواج در ديـن زردشـتي، آراي     اساس روايات باقي گران بر پژوهش
سـالگي مطـرح    را بيسـت سـالگي و پسـر    بارتلمه سن ازدواج دختر را پـانزده . متفاوت دارند

بند  پوشي و كمر مظاهري معتقد است دختر و پسر پيش از آيين سدره]. 47، ص5[كند  مي
حـق ازدواج    سـالگي اسـت،   بلكه آنان بعد از سن بلوغ، كه پـانزده . بستن، حق ازدواج ندارند

همچنين، زردشتيان معتقدند پسنديده نيست دختر را در سنين صغار ]. 43، ص20[دارند 
بـودن   اما در برخي متـون شـواهدي مبنـي بـر جـايز     ]. 192، ص28؛ 177، ص4[هر داد شو

از جملـة ايـن شـواهد روايتـي اسـت كـه       . ازدواج دختر و پسر در سنين صـغار وجـود دارد  
كه بـه سـن بلـوغ     صورتي اند، در اساس آن دختر و پسري كه در سنين صغار ازدواج كرده بر

فسخ وجود دارد، با اين شـرط كـه بـين آنـان رابطـة      برسند و با وصلت موافق نباشند، حق 
 دختري اگر مقابل، در]. 12، 13، 15، 26؛ 12، 13، 15، 10[زناشويي صورت نگرفته باشد 

 او براي گناه 3تنافور يك دشتان هر در كند، امتناع ازدواج از ولي باشد ازدواج داشته شرايط

                                                        
1 .:framān 10[آيـد   مي پديد مذهبي وظايف انداختن تأخير به دليل به است كه گناه درجات از درجه كمترين ،

  ].205ص
2. daštān 

ارزان است؛ يعني گنـاهي مسـتوجب    پانزده تنافور معادل گناه مرگ تا گناهي است كه تاوان دنيوي دارد، هشت. 3
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 مـانع  والـدين  اگـر . شود مي تبديل 1ارزان مرگ گناه به پانزده تنافور با كه شود مي محسوب
توسـط   دشتان پانزده گذراندن با كه خواهند بود گناهكار آنان شوند،  شناخته دختر ازدواج
  ].193، ص28؛ 177، ص4[ شوند مي ارزان مرگ گناه دچار دختر،
تعيين نشده در قرآن، سن بلوغ . دانند مي ازدواج شرايط از را عقل و بلوغ فقها همة اسالم در

 در عـالوه، گرچـه   بـه ]. 6، 4، 16[» حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكاح،«: و فقط به وجوب آن اشاره شده است
داننـد   نمـي  جـايز  را جنسـي  رابطة دانند، داشتن مي جايز را طفوليت سنين در كردن نامزد اسالم

، 12[شـده اسـت     مطـرح  سـالگي  ده در روايات نـه يـا   دختر ازدواج سن. ]448، ص7؛ 6، ص2[
 پـذيرد،  صـورت  جنسي رابطة سالگي نه از قبل اگر اما]. 398ـ399، ص17؛ 475، ص15؛ 50ص

 هـا  آن ديگـر  و وي اسـت  كردن معيوب ضامن شوهر دختر، ديدن آسيب صورت در جايز نيست و
 بـه  نفقـه  پرداخت از تواند نمي مرد حال، اين با شوند؛ مي ابدي حرام و كنند زندگي هم با تواند نمي
  ].490، ص15؛ 51، ص12؛ 437، ص7[ كند خالي شانه دختر اين

  رضايت ساالر يا اذن ولي در دين زردشتي و اسالم
ازدواج پادشايي، دختر  زمان در اساس، همين بر .است پدر ساالري تحت در دين زردشتي، دختر

ساالر وي محسوب شود و او  شوهر خود مي كند و وارد دودمان پدر گروه دودماني خود را ترك مي
دهـد و از   به همين دليل، دختر جايگاه خود را در خانوادة پيشـين خـود از دسـت مـي    . شود مي

در  ].39؛ 650، ص34؛ 190و195، ص31؛ 105، ص30[شود  سرپرستي پدر يا ساالر خود رها مي
 يـا  ربـراد  سـاالري  تحت بايد پدر، نبود در. كند اين دين، دختر بايد تحت ساالري پدرش ازدواج 

 نـزد  به خواستگار واقع، در .كند  ازدواج بود، شده گماشته خانواده براي كه ساالري يا خود عموي
 شدند مي جويا را دختر نظر ساالر، رضايت صورت در. كرد مي خواستگاري را دختر و رفت مي ساالر

، 31؛ 193و196، ص28؛ 1، 26؛ 1، 10؛  179و182ـــ183، ص 4[گرفــت  مــي صــورت ازدواج و
داند و معتقد اسـت   آذرفرنبغ نيز پيوند بدون رضايت ساالر را فاقد اعتبار مي].  39؛ 38؛ 190ص

واقع، رضايت ساالر شرط الزم و اساسـي   در]. 17، 26؛ 17، 10[شود  پيماني زناشويي منعقد نمي
، 36، 33[شد و بدون رضايت آنـان ازدواج معتبـر نبـود     براي ازدواج دختر يا خواهر محسوب مي

، 36[دانـد   ازدواج بدون رضايت را معتبـر نمـي   :  اساس تصحيح بند شكي بر]. 2ـ5
، 33؛ 185، ص25[نظر پريخانيان و عريـان نيـز در ايـن مـورد هماننـد شـكي اسـت        ]. 323ص
دارد و بـر همـين اسـاس     : نسبت متفاوتي از اين بند اما هريلد قرائت به]. 101ص

داند و معتقد است كه شكي براي اثبات انديشـة خـود از    ساالر را معتبر ميازدواج بدون رضايت 
  ].29، ص29[قانوني در متن مبادرت به اين كار كرده است  ازدواج قانوني و غير

                                                                                                                                  
 ].304، ص4[بود ) درهم 1200كه معادل (استير  300مرگ تاوان و پادافره يك گناه تنافور 

1 .-arzān  :marg»ه كيفر آن مـرگ اسـت؛ و بـراي كسـاني كـه مرتكـب گنـاه        اي از گناه ك ، درجه»سزاوار مرگ
  ].205، ص10[شود  اي شده باشند، اعمال مي كبيره

MHD:36,2-5 

MHD:36,2-5 
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توانـد او را از جانشـيني و ارث    همچنين، اگر دختر بدون رضايت پدر ازدواج كنـد، پـدر مـي   
چـون دختـر   ]. 7ــ 10، 24، 33[شود  دختر محروم ميمحروم كند و در مقابل پدر هم از درآمد 

  .شود ديگر تحت ساالري پدرش نيست و بر همين اساس از حق جانشيني و ارث محروم مي
. اسالم نيز، در رابطه با اجازة ولي براي صحت عقد ميـان فقهـا اخـتالف نظـر وجـود دارد      در

 بـدون  ازدواج و داننـد  مـي  دعق صحت شرط اجازة ولي را شافعي، و برخي از فقها، همچون مالك
 در شـافعي ]. 392ــ 393، ص6؛ 8، ص3؛ 8، ص2[داننـد   نمـي  صـحيح  رضايت و موافقت ولي را

 امـا . ]250، ص14[اسـت   دختـر  عمـوي  و پسر برادر برادر، جد، واليت به قايل پدر نبود صورت
 به منوط را كار اين الزمة و داند نمي الزم را ولي اذن ازدواج، در ديگر دختر بلوغ از بعد ابوحنيفه
 قايـل  فسخ حق ولي براي كفو، هم غير با ازدواج صورت در و داند مي خود كفو هم با دختر ازدواج

 داننـد،  مـي  الزم ازدواج در را ولي اذن هم مذاهب فقهاي از ديگر اي عده. ]251، ص14[شود  مي
 كفـو،  هـم  غيـر  با ازدواج صورت در كه اند قايل نظر اين به نيز آنان اما. دانند نمي صحت شرط اما

 رضايت كفو هم با ازدواج به ولي اگر كه كنند مي بيان نيز را اين و دارد وجود فسخ حق ولي براي
 برخي]. 252، ص14[گيرد  مي صورت ازدواج حاكم شرعي رضايت با و ساقط ولي رضايت ندهد،

 شـرط  غيربـاكره  بـراي  ولـي  شرط، را واليت باكره براي و اند قايل فرق غيرباكره و باكره بين نيز
 از برخـي . دارد وجـود  پـدر  واليـت  مـورد  در متفاوت نظر دو نيز، اماميه در]. 8، ص2[دانند  نمي
، 12[نيسـت   جـايز  پدر واليت بدون ازدواج نظرند كه بر اين صدوق و طوسي شيخ جمله از فقها
، 7[دانـد   مـي  مستحب امري را ولي اذن حلي محقق ، اما]472، ص15؛ 250، ص14؛ 27ـ28ص
 دختـر بـه   اختيـار  ها آن نبود در و اند قايل جد و پدر براي را واليت تنها اماميه فقهاي]. 443ص

 بـرادر  واليـت  تحـت  هـا  آن نبـود  در دختر كه است شايسته بنابر نظر آنان،. است خودش دست
  ].472ـ473، ص15؛ 250، ص14[نيست  واجب امر اين البته كند؛ ازدواج

  دختر در دين زردشتي و اسالمرضايت 
 دختـر  از جاماسپ وقتي كه است آمده. دارد اهميت ازدواج براي دختر رضايت زردشتي، دين در

 مورد در كه دهد مي پوروچيست دخترش به را اختيار اين زردشت كند، مي خواستگاري زردشت
پيشنهادي پدر مخالف بود، در صورتي هم كه دختر با ازدواج ]. 3، 53، 9[كند  انديشه ازدواجش

 پـدر  واقع در]. 1، 26؛ 1، 10[پدر اين اختيار را نداشت كه دختر را بدون رضايت وي شوهر دهد 
توانست بدون رضايت دختر،  درآورد، اما مي شخصي ازدواج به رضايتش برخالف را دختر نبود جايز

، 33؛ 10، 26؛ 10، 10[ند وي را به ستوري شخصي دهد يا اينكه براي وي ساالري ديگر تعيين ك
 صاحب ازدواج در او در روايات زردشتي دليل اهميت رضايت دختر اين است كه]. 38؛ 9ـ12، 36

اما در ستوري چون درآمد حاصل از . شود مهم شمرده مي او رضايت بنابراين، .است جنسي رابطة
اگرچه برخي از ]. 37؛ 12-16، 36، 33[رسيد، بنابراين رضايت دختر الزم نبود  ستوري به پدر مي
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كم قوانين از حق انتخاب زن  پدران ممكن بود خواستة خود را به دختر خود تحميل كنند، دست
كرد، مورد حمايت قانون  كرد و زني كه برخالف نظر ساالر خود ازدواج مي براي خودش حمايت مي

شد كه  موجب نميحتي نپذيرفتن پيشنهاد پدر در ازدواج با شخص مورد نظر  .]31، ص29[بود 
اما ازدواج دختر بدون رضايت پدر،  .]17ـ90.1، 89، 33[جانشيني و ارث پدر به وي محول نشود 

 عقد، كردن جاري هنگام]. 7ـ10، 24، 33[شد  شدن وي از جانشيني و ارث پدر مي سبب محروم
 .شـدند  مـي  جويـا  عقـد  كردن جاري براي را دختر رضايت) دستور( عاقد طرف از مرد متأهل سه
كرد  محسوب عقد كردن جاري براي مجوزي پدر رضايت كنار در را دختر رضايت توان مي واقع، در
چنين ذكر شـده   پيمان كدخدايي 3در بند ]. 39؛ 190، ص31؛ 196، ص28؛ 182ـ183، ص4[

داسـتاني دختـر،    ، و با خرسندي و هم)رضايت پدر(با درخواست داماد و با دادن پدر دختر : است
  .زني گرفت دختر را به پادشاه 1)براي اهلوداد(اد براي كار نيك دام

اگر دختر را در سنين خردسالي براي ازدواج با شخصي در نظر بگيرند و دختـر بعـد از بلـوغ    
واقع زمـاني   در]. 12، 26؛ 12، 10[پذيرد  راضي به ازدواج با آن شخص نباشد، ازدواج صورت نمي

توانـد نسـبت بـه ايـن ازدواج      سـاله شـود، مـي    اشد، وقتي نـه كه دختري ازدواج زودرس داشته ب
  ].13، 26؛ 13، 10[اعتراض كند و از پيمان خود بازگردد 

 در را او رضـايت  كه نبود گونه اين و شدند مي جويا ازدواج براي را دختر رضايت نيز اسالم در
 دختر رضايت اسالم در دهد، شوهر خود اختيار با را او توانست مي دختر وليِ اگرچه. نگيرند نظر

 بـا  غيربـاكره  زن مورد در كه اند رضايت نوع دو به قايل تسنن اهل فقهاي. داشت جايگاه خود را
 غالـب  نظر .دانند مي لفظي صورت به را رد جواب اما است؛ سكوت با باكره دختر مورد در و لفظ
 ازدواج شـافعي  و مالـك . ]400ـ401، ص6؛ 4، ص2[ است سكوت با دختر رضايت مورد در فقها
 الزم را رضـايت  ديگـر  جمعـي  و ابوحنيفـه  اما كنند، مي موكول پدر رضايت به تنها را بالغ دختر
 الزم را دختـر  رضايت حلي محقق .دارد وجود متفاوت نظر دو نيز اماميه در]. 5، ص2[دانند  مي
 اين حتي و آورد در كسي ازدواج به رضايتش بدون را دختر كه داند نمي جايز پدر براي و داند مي
 خواسـت  بـه  پـدر  رضـايت  عـدم  و كفو  هم انتخاب صورت در كه شود مي قايل دختر براي را حق
 نظـر  مخالف طوسي شيخ نظر اما]. 448، ص7[باشد  پدر نظر برخالف چند هر كند؛ ازدواج خود

 را دختـر  رضـايت  و دانـد  مـي  مسـتحب  امـري  را دختـر  رضايت طوسي شيخ .است حلي محقق
 هـم  اذن بدون آنان كه است قايل را حق اين دختر جد و پدر براي اما كند، مي تعريف او سكوت
  ].472، ص15؛ 255، ص14[دخترند  ازدواج به مسلط

  بودن در دين زردشتي و اسالم كفو هم
 يك از انتقال كه طوري به شد؛ مي تقسيم مختلفي اجتماعي طبقات به جامعه ساسانيان، زمان در

                                                        
1. ahlawdād 
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 معتقـد  گرفـت و  مي صورت خويش طبقة همان در ازدواج افراد. نبود مقدور ديگر طبقة به طبقه
، 20[آيـد   مـي  وجـود  بـه  جامعـه  و نسـل  خانواده، بنيان در با ازدواج خارج از طبقه، تباهي بودند
 نظـر  از كـه  اسـت  شـده  قايـل  اي مرتبـه  و درجـه  طبقـه  هر براي اردشير تنسر نامة در ].48ص

 كنـد كـه   مـي  بيـان  چنين را امر اين دليل نامه اين در تنسر. است بدعت طبرستان شاه گشنسپ
 بـاالي  درجـات  ارجمنـدي  و عـزت  رفتن بين از باعث يكديگر با جامعه مختلف درجات اختالط
 وقار آميزند، هم در جامعه باالي طبقة با پايين طبقة وقتي چون شود، مي پايين طبقات نزد جامعه

 غصـب  نيـز  را اينان شغلي جايگاه پايين طبقات و رود مي بين از عامي مردم بين ايشان بزرگي و
 كـه  است آمده چنين نيز وصلت مورد در. داشت نخواهند منزلتي عامه بين در ها اين و كنند مي

 بـه  خـانواده  بنيان در كند، تباهي وصلت جامعه باالي طبقة با جامعه طبقة پايين از كسي چون
 هـاي  وصـلت  وقتـي  و كوشيد بايد خانواده اجاق حفظ براي كه معتقدند زردشتيان. آيد مي وجود
 طبقة با و كفو هم با وصلت بايد بنابراين شود، مي سست خانواده بنيان مسلماً دهد، رخ چنيني اين

 پيامـدهاي  روشني به نيز پهلوي روايت در ].64ـ65، ص24[گيرد  صورت خود شخص اجتماعي
  .است شده بيان شدند مي متحمل گانبيگان با وصلت دليل به مردم كه را ناگواري

 شـهر  از مـردان  كه رسيد مردم به جهت آن از) قحطي(خشكي  و نياز) فقر( چيزي بي همة
 را زن كـه  هنگامي و) گرفتند زن(  كردند زن و آمدند بيگانه كشور از و بيگانه روستاي از بيگانه،
  ].9، 8، 23[برند  همي بردگي به را ما دختر كه گريستند بر اين مادر و پدر ببردند،

 بـا  وصـلت  نكـوهش  و خويشـاوندان  با زناشويي ستايش در آذرباد مهراسپندان از اندرزي در
  :است شده بيان بيگانگان

 چـه ) يابـد  ادامـه  هـم  بعـد  هاي نسل در(رود  دورتر پيوندتان كه كنيد خويش پيوند از زن
 از بيشـتر  آمـد  هرمزد آفريدگان به كه زيان و كين و) شدن پراكنده و پريشان(آشفتن  بيشترين

 كسـان  دختر خويش پسر براي و داده) ديگران پسر به زني به( را خويش دختر مردم كه بود آن
  ].11ـ12، 148، ص1[كنند  تباه را خويش دودة ترتيب بدين تا خواستند زني به) را ديگر(
 صورت طبقه همان از و كفو هم با بايد ازدواج كه است بر اين تأكيد نيز، ها نمونه اين در پس
  .بود خواهد نسل ادامة و دودمان گير گريبان تباهي صورت، اين غير در گيرد؛

دينـي از   مسـئلة بـه  . كيش خود وصـلت داشـته باشـد    افزون بر اين، يك زردشتي بايد با هم
شـد از   متعهد مي در پيمان كدخدايي زناي كه  اهميت در دين زردشتي است؛ به گونه مباحث با

واقـع، ايـن بنـد از     در]. 39؛ 190ــ 191، ص31؛ 106، ص30؛ 5، 1[گـردان نباشـد    ي رويدين به
كـيش   كنندة اين مسئله است كـه در ديـن زردشـتي ازدواج بايـد بـا هـم       بازگو پيمان كدخدايي

  .شود در طول زندگي مرتد نشود صورت پذيرد و اينكه زن متعهد مي
توانـد بـا مسـلمان ازدواج كنـد و در      نمـي همچنين، از نظر دين زردشتي شـخص زردشـتي   
  ].2، 42، 13[صورت ازدواج، شخص دچار گناه تناپوهل خواهد شد 

 آن سـر  بـر  فقهـا  بين در همه از بيشتر آنچه و است بااهميتي مسئلة كفوي هم نيز، اسالم در
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 يكفـو  هـم : دارد وجود نظر اختالف ديگر مسائل سر بر .است دين مسئلة دارد، وجود رأي اتفاق
 قـدرت  ديگـري  و اسـالم  يكـي : اسـت  چيـز  دو اماميه عقيدة به كفوي هم اين و است نكاح شرط

 مسـئلة  بـر  عـالوه  كفـوي  هم شرايط شافعي نظر از اما. ]271، ص14؛ 24، ص12[نفقه  پرداخت
 پيـروانش  و ابوحنيفـه . شـود  شامل مي را نيز روان سالمت و حرفه آزادي، اصالت، داشتن و ايمان

 در فقهـا  ].27، ص 14؛ 35، ص3[ داننـد  نمـي  كفوي هم شرط را روان سالمت و) حريت(آزادي 
 ،)شـرافت (نسـب   همچـون  مـوارد  ساير در ولي دارند، نظر اتفاق است كفوي هم شرط دين اينكه
افزون بر اين، بـراي  ]. 15، ص2[دارند  اختالف نظر كفوي هم منزلة شرط به مالي توانايي و آزادي

تواند صورت پـذيرد،   جايز نيست، اما در مورد اهل كتاب ازدواج دائم نميمسلمان وصلت با كافر 
  ].490، ص7[پذير است  ولي متعه امكان

  زردشتي و اسالم دين در شرايط عقد
  .در عقد نيز، شرايطي وجود دارد كه در ادامة بحث به آن پرداخته شده است

  ايجاب و قبول
گرچـه در متـون   . اي ازدواج قصد و اراده داشته باشندداد عقد، طرفين بايد بر در زمان انعقاد قرار

تـوان وجـود    طور مستقيم به اين موضوع پرداخته نشده است، بنابر شواهد موجـود مـي   پهلوي به
در پيمان كدخدايي اعالم ايجاب و قبـول از طـرف   . ايجاب و قبول را در زمان انعقاد عقد دريافت

وس وظيفـة انعقـاد قـرارداد ازدواج را دارد، انجـام     عنـوان نماينـدة عـر    داماد و پدر عروس، كه به
  ].39؛ 647، ص34؛ 190، ص31؛ 105ـ106، ص30؛ 3ـ4، 1[گيرد  مي

عنـوان   وسيلة درخواست و انتقال، از پدر عروس بـا موافقـت و رضـايت عـروس، بـه      داماد به«
وداد، بـه  عنـوان اهلـ   عـروس را بـه  «پدر عـروس نيـز در مقابـل    » .گيرد زني مي اهلوداد به پادشاه

  ]190، ص31[» .دهد زني داماد مي پادشاه
عـروس و دامـاد را   ) دسـت در دسـت گـذاردن   (  داماد آينده از پدر يـا سـاالر عـروس آينـده    

سـپرد،   اين درخواست از سوي پدر عروس، كه دختر را به دودمان دامـاد مـي  . كند خواست مي در
  ].195، ص31[شد  پذيرفته مي

مثابـة   وافق دوجانبه از طريق داماد و پدر يا ساالر عـروس، كـه بـه   صورت ت بنابراين، ازدواج به
زن  عنـوان پادشـاه   گويد عروس را به واقع، وقتي داماد مي در. شود نمايندة عروس است، منعقد مي

وقتـي پـدر   . توان استنباط كـرد  پذيرد، از اين گفتار قصد و اراده ايجاب ازدواج پادشايي را مي مي
كنـد، از   واقع، درخواست داماد را قبول مي كند، در واست داماد موافقت مييا ساالر عروس با درخ

  .توان قصد و ارادة قبول را استنباط كرد مستقيم وي نيز مي گفتار غير
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در اسالم نيز، قصد و ارادة طرفين از اركان اصلي هر قراردادي از جمله نكاح اسـت، بنـابراين   
 كـه  دارنـد  نظـر  اتفاق فقها همة. پذيرد صورت زن و مرد طرف از قبول و ايجاب لفظ با بايد عقد
 عبـارت  ].219، ص22؛ 167، ص18؛ 440، ص7[شـود   نمـي  جـاري  عقدي قبول و ايجاب بدون
. ]440، ص7[است  »قبلت و تزوجت« با نيز قبول و »انكحتك و زوجتك« لفظ دو اين با ايجاب
 و ايجـاب  لفـظ  نكـردن  ذكر در فقها اما ،]442، ص7[نيست  شرط هم قبول و ايجاب بودن مقدم
 داشـته  داللـت  ازدواج قصـد  بر كه را لفظي هر ابوحنيفه .دارند نظر اختالف ماضي صورت به قبول
 لفظ به هم شافعي و مالك. داند مي جايز باشد، ... و بخشيدم كردم، تو ملك لفظ به چند هر باشد
 ماضـي  لفـظ  بـه  نيـز  اماميـه . انـد  قايـل  شود، مشتق لفظ دو اين از كه چيزي هر و زواج و نكاح

  ].220، ص22[اند  قايل »انكحتك و زوجتك«

 شرايط عاقد
 در را عقـد  دسـتور  تـا  رفتنـد  مـي  دستور نزد به عقد كردن جاري براي زردشتي، روايات اساس بر

 عروس نزد هم متأهل مرد سه عقد، از پيش .كند جاري گواهان و داماد پدر و عروس پدر حضور
 آن دسـت  دختـر  سـاالر  و رفتنـد  مـي  دختر ساالر نزد بعد و شوند جويا را او رضايت تا رفتند مي

 تشـريفات  ايـن  از بعـد  و داد مـي  نصيحت و پند دستور و نهاد مي هم دست در را عروس و داماد
پـس از ازدواج، دامـاد    .]38؛ 193، ص28؛ 182ــ 183، ص4[شـد   مـي  جـاري  هـا  آن بـين  عقد
؛ 739، ص32[شـدند   عنوان كدبانوي خانه شناخته مي عنوان كدخدا يا رئيس خانه و عروس به به

 اينكـه  از جملـه  باشد؛ داشته شرايطي بايد كند مي جاري را عقد هم كه) عاقدي( دستوري]. 38
 عقـد  مراسـم  بتواند تا باشد رسيده مردي دين از اي درجه به و خانواده ساالر دستور متأهل، خود

  ].196، ص28؛ 183، ص4[كند  جاري را
 خطبـة  تـا  داشـته باشـد   شـرايطي  بايـد  عاقد اين .شود انجام مي عاقد توسط عقد اسالم، در
 و بـودن  بـالغ  بـودن،  عاقـل  شـرايط  ايـن  جملـة  از .كنـد  پيـدا  اعتبار كند، مي جاري كه را عقدي
 مـزاح  روي از كسـي  اگر .  است )خود جدي باشدقصد انجام فعل را داشته و در قصد (بودن  قاصد

  ].173، ص18[است  باطل و اثر بدون كند، عقد را جاري صيغة مستي حال در يا

  زردشتي و اسالم دين در شاهد حضور
 سـند  ايـن  تـا  بـود  الزم شـاهد  حضـور  كنند، جاري را عقد ازدواج خواستند مي وقتي زردشتيان

؛ 11، 1[اسـت   شده اشاره عقد حين در شاهد حضور به نيز كدخدايي پيمان در. كند پيدا اعتبار
 وجـود  ايـده  ايـن  بـا  مغاير نظري هرمزديار داراب روايت در اما]. 39؛ 191، ص31؛ 109، ص30
گويـا هنگـام   . كنـد  مـي  خواسـتگاري  پـدرش  از را دختـري  كـه  اسـت  مردي به راجع آن و دارد
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 عقـد  شـود كـه اگـر در    چنين ذكر ميكردن عقد شاهداني حضور نداشتند، چون در ادامه  جاري
 وارد كـه  شـد  مـي  موظـف  زن كـرد،  مـي  فـوت  نامزدي دوران در مرد و نداشتند حضور شاهداني
، 28؛ 185، ص4[ شـد  نمـي  حـق  ايـن  تحقـق  مـانع  شـاهد  حضـور  عـدم  و شـود  چگري ازدواج

، 31؛ 109، ص30؛ 11، 1[اسـت   شـده  ذكـر  نفـر  سـه  عقـد  حـين  در شاهدان تعداد ].199ص
  ].39؛ 38؛ 191ص

 و داننـد  مي عقد صحت شرط را شاهد دو حضور فقها برخي عقد اجراي نيز، هنگام اسالم در
 عقـد  صـحت  شـرط  را عـادل  مـرد  دو حضـور  شـافعي . كننـد  مي فرض مستحب امر ديگر برخي
 شـرط  را آنـان  بـودن  مرد و شهود عدالت اما داند، مي شرط را شاهد حضور نيز ابوحنيفه. داند مي
 شـرط  شـاهد  حضـور  اماميـه،  نظـر  از]. 261ـ262، ص14؛ 396ـ397، ص6؛ 8، ص3[ داند نمي

، 15؛ 443، ص7[اسـت   اماميه نظر همين بر نيز مالك. است مستحب امري و نيست عقد صحت
 عقـد  خـود  بـراي  شـاهد  حضـور  بـدون  توانند مي هم زوجين حتي خود اماميه، نظر از. ]489ص

هـا   اي كه مالكيان در مورد آن با ديگر فرقـه  نكته .]443ص، 7[جايز است  كار اين و كنند جاري
 در و داننـد  مـي  ضـروري  را شـاهد  حضـور  زفاف هنگام در ها اختالف نظر دارند اين است كه آن

  .]171، ص18[اند  نكاح فسخ به قايل زفاف هنگام در شاهد حضور عدم صورت

  زردشتي و اسالم دين مهريه يا كابين در
اصطالح  مهريه يا به كرد، مي خواستگاري او ساالر يا پدر از را دختر داماد وقتي زردشتي، دين در

و روايـت داراب   كدخـدايي  پيمـان  در .كـرد  مـي  مشـخص  او بـراي  هـم  روايات زردشتي كـابين 
كشور يا دو هزار درهم سيم سپيد و دو دينار  رايج پول سه هزار درهم هرمزديار براي نمونه مرد

 كـابين  از مقـدار  ايـن  پذيرفتن با هم دختر و است شده متعهد زن به كابين عنوان به زر سرخ را
 باشـد،  شده پرداخت زن به كابين زمان همان در كه نشده اعالم اما به دنبال آن شده، آن مالك
، 28؛ 82، ص11؛ 183، ص4؛ 7ــ 8، 1[اسـت   كـرده  تضـمين  را مهريـه  از مقـدار  اين مرد بلكه
  ].39؛ 38؛ 324، ص36؛ 647، ص34؛ 190ص، 31؛ 107ـ108، ص30؛ 196ـ197ص

كرد، بلكه اموال  رود كه طبقة مرفه جامعه، خود را به اين ميزان مهريه محدود نمي گمان مي
احتمـاالً چنـين   . دادنـد  منقول را نيز در برابر جهيزيـة عـروس بـه خـانوادة عـروس انتقـال مـي       

بدان طريق اموال خانواده در داخل خود  انتقاالتي دليل اصلي رواج ازدواج با نزديكان بود، تا و نقل
بخش اعظم قرارداد ازدواج به مقدار كابين يا بخشي از دارايـي شـوهر،   ]. 38[خانواده باقي بماند 

داد ايـن   شد و بايد زماني كه شوهر زن را طـالق مـي   دهد، مربوط مي كه سهم زن را تشكيل مي
ريه فالن مبلغ ذكر شـده، امـا ميـزان و    چون در يك مورد مقدار مه. پرداخت كابين را به زن مي

واقع، پرداخت اين مبلغ را داماد از دارايي موجود  در. توانست تغيير كند حسب مورد مي نوع آن بر
بنـابراين، در  ]. 39؛ 647، ص34[كـرد   آورد ضمانت مـي  خود يا دارايي كه در آينده به دست مي
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شـده، بـا    اساس توضيحات ياد بر]. 48ص، 5[پرداخت  آمد طالق، كابين را به زن مي صورت پيش
 ].39[شد  ذكر اين موارد در قرارداد ازدواج، طالق عروس براي داماد مشكل مي

واقـع   شود و در مي محسوب زن به مرد طرف از بخشش و هديه منزلة به بيشتر اسالم در مهر
ر مهريـه بـه   حتـي اگـ  . شود تا آن را به زن بدهد مالي است كه به جهت عقد نكاح مرد ملزم مي

 و«: فرمـوده  خداونـد  نيـز  قرآن در كه طور همان. ماند هنگام عقد پرداخت نشود، در ذمة مرد مي
 زنـان  هاي مرِيئاً؛ صداق هنيئاً فَكلُوه نَفْساً منْه ء شَي عنْ لَكم طبنَ فَإِنْ نحلَةً صدقَاتهِنَّ النِّساء آتُوا
 شـما  بـه  خشنودي و رضا روي از را خود مهر از چيزي اگر و نماييد پرداخت بخشش عنوان به را

مهريـه منحصـر   . ]4، 4، 16[ »بود خواهد گوارا و حالل را شما آن كه شويد برخوردار بخشيدند،
 توانـد  مـي  مسـلمان  يـك  كـه  صحيحي چيز هر منفعت يا عين تواند به پول نقد نيست، بلكه مي

 ذكـر  اگـر  و نيسـت  دائـم  عقـد  اركان از مهريه كه دارند نظر اتفاق فقها همة. باشد شود، مالكش
 1مهرالمثـل  دخـول،  از پس زن براي و است صحيح عقد نباشد، اي مهريه كه كنند شرط يا نشود
 ميـزان  مهرالمثل، ميزان. دارد وجود نظر اختالف فقها ميان مهرالمثل ميزان در اما. شود مي ثابت
 بيشتر پانصد درهم از نبايد اما است، نظر مورد عمه خاله، مادر، همچون زنان فاميل امثال مهريه
، 14[شـد   خواهـد  اكتفـا  درهـم  پانصـد  همـان  بـه  درهم پانصد از بودن بيشتر صورت در و باشد
  ].383ـ382ص

 خصـوص  در. دارنـد  نظـر  اختالف فقها نه، يا دارد وجود اي اندازه مهريه حداقل براي اينكه در
 زن تراضي به و نيستند قايل مهريه در اي اندازه برخي .دارد وجود نظر دو اماميه در مهريه ميزان

 پانصـد  از نبايـد  مهريه كه نظرند اين بر هم ديگر برخي. اند قايل باشد، زياد يا كم هرچند مرد، و
 برگردانـده  است، درهم پانصد معادل كه مهرالسنه، به بودن بيشتر صورت در و باشد بيشتر درهم
شيخ طوسي بر اين نظر است كه اگر ميـزان   .]585، ص7[نيست  معتمد دوم قول اين و شود مي

 ].477، ص15[كـردن بـدان بـر تمـامي      مهريه بيشتر از پانصد درهم باشد، الزم آيـد وي را وفـا  
 مالـك . زيـاد  يـا  باشـد  كـم  چه كنند؛ مي مطرح را زوجين بين تراضي حنبل بن احمد و شافعي
 ده از كمتـر  و درهـم  ده را آن حـداقل  پيـروانش  و ابوحنيفه داند، مي درهم سه را واجب حداقل
  ].364، ص14؛ 406، ص6[ دانند مي صحيح هم را درهم

  گيري نتيجه
در هر دو ديانت، تشكيل خانواده اهميت دارد؛ با اين تفاوت در دين زردشتي اين امر واجب ولي 

ر نسل اهميت دارد، ولي اين عالوه بر اين، در هر دو ديانت توليد و تكثي. در اسالم مستحب است

                                                        
مهري است كه مقدار آن با توجه به وضعيت زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت وي نسـبت  . 1

  .شود در نظر گرفته مي... به ساير اقارب و همچنين معمول محل زندگي و
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افـزون بـر   . سازي براي جهان ديگر است، در اسالم وجود نـدارد  انديشه كه فرزند ذكور عامل پل
در ديـن زردشـتي بـراي ازدواج پادشـايي،     . اين، در هر دو دين، موانعي براي ازدواج وجـود دارد 

ايـن   ونصـي نباشـد؛ چـ   تر ازدواج نكرده باشد يا اينكه سـتور و ايـوگين شخ   دختر بايستي پيش
توانـد   شوند، اما در اسالم اگر دختري قبالً ازدواج كرده باشد، مـي  عوامل مانع ازدواج پادشايي مي
  .دوباره ازدواج دائم داشته باشد

 سالگي نه از دين دو هر را دختر بلوغ و است مشترك دين دو هر در دختر ازدواج سن شروع
 عمـل  اسـالم،  در. دارنـد  نظـر  اختالف جنسي رابطة داشتن براي الزم سن مورد در اما. دانند مي

 از امـر  ايـن  زردشـتي  ديـن  در ولـي  بگيـرد،  صـورت  توانـد  مـي  نيـز  سـالگي  نـه  همان از دخول
  .است پذير امكان بعد به سالگي دوازده
 كـه  اسـت  واجـب  زردشتي، دين در. است اهميت حايز ساالر يا ولي دين، رضايت دو هر در
 او ازدواج صورت، اين غير در دهد؛ ازدواج به تن خود ساالر يا پدر موافقت با ازدواج هنگام دختر

 زنـي  پادشـاه  نـوع  از او ازدواج ديگر نكند، ازدواج ساالري تحت دختر اگر زيرا داراي اشكال است،
 فقها از برخي كه طوري  است؛ به اختالفي بحثي فقها ميان در مسئله اين اسالم در ولي. بود نخواهد
 امـر  منزلـة   بـه  ولـي  رضـايت  به و نظرند اين مخالف اي و عده دانند مي عقد شرط را ولي رضايت

 واليت باكره در و اند قايل فرق غيرباكره و باكره بين برخي اسالم در همچنين،. نگرند مي مستحبي
 بـراي  اذن مسـئلة  زردشتي، دين در. دانند نمي شرط غيرباكره براي كه حالي در دانند، مي شرط را

  .شود زني پادشاه ازدواج وارد و كند ازدواج بار اولين براي خواهد مي كه است مطرح اي باكره دختر
 دختـر  رضـايت  دربـارة  مختلـف  نظر دو در اسالم. است مطرح دختر رضايت دين، دو هر در
 دو بـاكره  دختـر  مورد در ولي اند، القول متفق غيرباكره زن رضايت مورد در اينكه اول دارد؛ وجود

 نظـر  در مسـتحبي  امـر  را آن اي عده و دانند مي الزم را دختر رضايت اي عده .دارد وجود ديدگاه
 گونـه  اين زردشتي دين در كه حالي در. كنند مي تعريف سكوتش با را او رضايت اعالم و گيرند مي

  .آورد در كسي نكاح به را او دختر رضايت بدون توان نمي و نيست
 شده مطرح سند اعتبار دليل شاهد حضور كدخدايي پيمان براساس اگرچه زردشتي، دين در
 در. باشـد  نداشـته  حضـور  شاهدي عقد حين در كه بود ميسر امكان اين ديگر نظر يك در است،
 حضـور  تسنن اهل فقهاي .نيستند رأي هم عقد حين در شاهداني حضور باب در فقها نيز، اسالم

. است شده فرض مستحب امر اين اماميه در اما دانند،  مي ضروري و عقد الزم حين در را شاهدان
 اين به زردشتي دين در همچنين،. دارند حضور شاهد دو اسالم در اما شاهد سه زردشتي، دين در

 نبود شواهد، دليل به .داشتند حضور دادن گواهي براي زن هم شاهدان كه است نشده اشاره مسئله
 شهادت به فقها همة نيز، اسالم در. پذيرفتند نمي را زنان گواهي كه كرد استنباط چنين توان مي
  .پذيرد مي را مرد يك همراه به زن دو شهادت ابوحنيفه اما اند، قايل عادل مرد دو

سـه   يـا  دو هـزار  زردشتي براي نمونه دين در آن مقدار كه دارد وجود مهريه در هر دو دين،
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 حاللـي  چيـز  هر. منحصر به پول نقد نيست مهريه اسالم در است، اما شده بيان نقره درهم هزار
ميـزان آن بـا    اينكـه  و اسـت  تعيـين  قابل مهريه منزلة  به باشد، مالكش تواند مي مسلمان يك كه

در هر دو دين، اين امكـان وجـود داشـت كـه مهريـه بـه        .تعيين شود تواند مي مرد و زن تراضي
  .ماند ذمة مرد مي هنگام عقد مشخص شود، اما پرداخت نشود و اين مال در
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