
 

  

  قوانین ازدواج در قانون مدنی یقیتطببررسی 
  فقه اهل سنت و قانون مصر با فقه امامیه،

  2فریبا طایی 1محمدحسین عالمی،

 28/10/1399پذیرش مقاله:   01/07/1399دریافت مقاله: 

  چکیده
که ویژه آنجا  به، امر ازدواج است؛ شود دار می خدشهدر آن  یکی از مصادیقی که حقوق کودك
ر بسیاري د عواملند. ک شود و احساس نیاز زودهنگام به ازدواج می شخص درگیر بلوغ زودرس می

شان احساس نیاز به  ساالن و سن دختران مؤثر است، به همین علت تعدادي از آنان زودتر از همبلوغ 
پرسش است که نسبت تعیین سن ازدواج  نیا تیاهم انگریب یمسائل نیوجود چنکنند.  ازدواج می

امیه و فقهاي اهل سنت و قانون مدنی، با دیدگاه فقهاي ام 1041دختران (سیزده سال) در ماده 
 سالسیزده  سن به را دختران نکاحقانونی  مادهاین  قانون مصر یکسان است یا متعارض است؟

 صالح دادگاه تشخیص با و ولی اذن به منوط را سن این از پیش ازدواج و کرده است محدود
 فقهاي امامیه، فقهاي دیدگاه با که دارد ازدواج سن تعیین به نسبت هایی کاستی ماده این داند. می
 از استفادهبا  و تحلیلیـ  توصیفی روش با مقاله این در نیست. یکسان مصر قانون و سنت اهل
 سن ۀزمین در مختلف اقوال تحلیل و فقهی منابع میان در وجو جست با اي، کتابخانه موجود منابع
 و شرع دالیل با هک سنی ؛است دختران ازدواج براي مناسب سن حداقل یافتن صدد در ازدواج،
 این به مصر قانون و سنت اهل فقهاي امامیه، فقهاي اقوال مقایسۀ و بررسی با باشد. سازگار فعر

 روانی و فیزیکی نظر از فرد که است زمانی ازدواج، براي سن ترین مناسب که یابیم میدست  نتیجه
  .باشد داشته را ازدواج براي شده تعیین اهداف به دستیابی قابلیت

  قانون مصر، تعارض. فقهاي امامیه، اهل سنت،سن ازدواج، : ژگان کلیديوا
  دانشگاه الزهرا(س) فقه و مبانی حقوق اس�می،گروه . استادیار 1
  (نویسنده مسئول) faribataee73@gmail.com /ارشد فقه و مبانی حقوق اس�می، دانشگاه الزهرا(س)  . کارشناسی2
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  مقدمه
شود و بنیان خانواده شکل  ت تمتع زوجین فراهم میکه به موجب آن حلی داديعنوان عقد و قرار نکاح به

ضیلت ازدواج بین مسلمانان . فبسیار است اهمیتداراي در شریعت اس�م  ،یابد و استحکام می گیرد می
 أَنْکحوا آمده است از جمله: ومختلفی روایات ر دو  مشهور بوده و در شرع مقدس اس�م امر ثابتی است

: اللَّه واسع علیم و اللَّه منْ فَضْله یغْنهِم إِمائکُم إِنْ یکُونُوا فُقَراء و الصّالحینَ منْ عبادکُم و منْکُم  الْأَیامى
 نکاح دهید.همچنین غ�مان و کنیزان صالح و درستکارتان را . همسر خود را همسر دهید مردان و زنان بی«

دهنده و آگاه  خداوند گشایش .سازد نیاز می تنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی اگر فقیر و
داراي اهمیت است؛ اما گاه ممکن آن اراده و رضاي طرفین در ایجاد  ،عقد نکاح . نظر به اهمیت»است

  شود.در اراده یا رضاي طرفین خللی ایجاد سن پایین براي ازدواج، است به د�یلی همچون 
ترین  و از مهم زندگی هر انسانهاي  ترین چالش یکی از مهم  و مسائل مربوط به آن ازدواج سن

هاي  این مسئله چنان اهمیت دارد که بسیاري از نظام .مسائل نهادهاي حقوقی جوامع بشري است
 توجه به تعریف بلوغد. پردازن سن ازدواج می ویژه مسائل مربوط به آن به حقوقی جهان به بررسی

پیدا کافی رشد کرده و شخص آمادگی تولید مثل اندازۀ نی که غریزه جنسی در آن سن به س(
شود و  بیدار می یبلوغ جسمانی، غریزه جنس ۀشدن افراد به مرحل که با وارد سازد روشن می کند)، می

و  دهد در بسیاري افراد این غریزه زودتر از دیگران خود را نشان می .کند شروع به اظهار وجود می
 هاي یلمحجابی، ف بی مانندالبته شرایط محیطی پیرامون . کنند می پیدا نیاز زودهنگام به مسائل جنسی

 .تأثیر نیست زودهنگام این غریزه بینیز در اظهار باب  اي و دوستان نا ماهوارههاي  شبکهمستهجن، 
زندگی  ۀقادر به ادامبه حدي است که  ی ويسرپرست گاهی شرایط خانواده دختر، فقر خانواده یا بی

 این افراد ایجاد مسیر اشتباه در زندگیسبب  است این د�یل ممکن .با این شرایط و تنهایی نیست
  شود. شان شود (ارتباط نامشروع با جنس مخالف) و منجر به تباهی آینده

سنت در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و مقایسۀ نظر فقهاي اس�می و فقهاي اهل 
اعم از شرایط جسمانی، روانی، محیطی، ل (عوامو قانون مصر نسبت به سن مناسب ازدواج و دیگر 

دختران مؤثر است. همچنین ادلۀ سن ازدواج و در بلوغ دختران شود که  ی) پرداخته میاقلیمی و فرهنگ
این پرسش هستیم گویی به  پاسخ کنیم و به دنبال تزویج صغیر در فقه امامیه و اهل سنت را بررسی می

  ؟�زم استنیز  ی و روانیبلوغ عق�ن ایکند  می تینکاح کفا يبرا یصرف بلوغ جسم ایآکه 
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  . تعریف لغوي و اصطالحی نکاح و مصلحت1
گفته شده نکح المطرُ ا�رض یعنی باران با زمین آمیخته  ز؛ نیاست لالضم و التداخ: . نکاح در لغت1- 1

  ).413، 1ج ق،  1404وهري، (ج دارو وارد بدن او شد و در او اثر کرد ناالدواء ف� شد الدواء ف�ناً
در قانون مدنی تعریفی براي نکاح ارائه نشده است؛ اما : دانان نکاح در اصطالح حقوق. 1- 2
گونه تعریف شده  نکاح این، حقوق شناسی واژهدر  اند. کردهارائه از آن دانان تعاریف متفاوتی  حقوق

گوید:  در تعریف نکاح می کاتوزیانت. بین مرد و زن که براي وحدت زندگی اساست: عقدي است 
نکاح عقدي است که به موجب آن زن و مردي به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم 

  ).3671 :5ج، 1395(جعفري لنگرودي، شوند  متحد می
: 1377(دهخدا،  ص�ح شایستگی، مصلحإل مقابل مفسده. صواب،: . مصلحت در لغت1- 3
  مصلحت به معناي ص�ح است. المصلَحإل الص�ح د مصالح و از ص�ح است.رمف مصلحإل). 687

کند: مصلحت عبارت است  گونه تعریف می غزالی مصلحت را این: اصطالح صلحت در. م1- 4
  ).286: 1390(غزالی و همکاران،  از جلب منفعت و دفع مضرت

 . بلوغ و انواع آن2

 .کنند جسمانی و قواي جنسی شروع به تغییر و تحول می در یک دوره زمانی، از نظر ها انسان
هاي جسمی و فیزیکی مانند روییدن موهاي خشن، احت�م  این تغییر و تحول که با نشانه

شود. عوامل و  بلوغ طبیعی نامیده می ،آمدن منی) و قاعدگی (عادت ماهانه) همراه است (بیرون
هوا، محیط زیست و نیروي جسمانی ارتباط  و عادات تغذیه، وضع آبهمچون شرایط بسیاري 

تنها در  رو سن بلوغ نه ند؛ ازاینمؤثرها  و بر رشد جسمانی آندارند با بلوغ طبیعی افراد  یمستقیم
در این نیز  یمعین ۀخانواد بلکه اهالی یک ناحیه و حتی اعضاي ،متفاوت است ،هاي متعدد اقلیم

رسند  گاه با اخت�ف چندین ماه یا حتی چندین سال به این مرحله می ونیستند  مورد یکسان
  ).14 :2ج، 1380کاتوزیان، (

کند زودتر از  هنگام است. گاه شرایط دختر اقتضا می یکی از مسائل ازدواج، بحث ازدواج زود
  کنیم. شده در قانون مدنی ازدواج کند. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می سن معین
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 دختر هنگام زود ازدواجوجوب  موارد. 2- 1

 میسر زندگی گذران امکان که استتحمل  قابل و غیر ضعیف حدي بهر خانواده دختعیت مالی وض. 1
 ازدواج کهاي باشد  گونهبه زندگی وي نیز  محیطی و جسمانی، روانیعیت وضممکن است نیست. 

  ؛کند آن اقتضا میهنگام  زود
  )؛114: 1350، صفایی( بودن دختر سرپرست . بی2
کشاند و موجب شکایت باعمال منافی عفت ي وسو اگر جهالت زن و مردي آنان را به سمت. 3

شان را  ثیت و آبروي خود و خانوادهیبا تعقیب کیفري و مجازات، ح ،آنان شود يیکی از آنان یا اولیا
  ).165: 1383، مصلحتی(ساخت  دار خواهند لکه

  مدنی نونقا 1041 ماده مبناي. 2- 2
، سن قانونی نکاح و ازدواج اطفال، در حقوق 1313 ز زمان تصویب جلد دوم قانون مدنی در سالا

قانون مدنی  1041ماده  ،داشته است. سن ازدواج در قانون مدنی نخستینهایی  فرازونشیبایران 
سال تمام و  نکاح اناث قبل از رسیدن به سن پانزده: «در زمینه ازدواج مقرر کرده بود 1313 مصوب

در مواردي که مصالحی باوجوداین نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام ممنوع است. 
معافیت از شرط سن اعطا  استثنائاً محکمه ممکن است،العموم و تصویب  با پیشنهاد مدعی ،اقتضا کند

ال تمام و به ذکوري تواند به اناثی داده شود که کمتر از سیزده س شود. درهرحال این معافیت نمی
از افراط نابجاي  ). پس235: 1387، شکري» (دشامل گردد که کمتر از پانزده سال تمام دارن

 قانون 1041 کنندگان ماده غیرموجه اص�ح تفریط و 53 کنندگان قانون حمایت خانواده مصوب تدوین
، قرار گرفتندنتقاد حق مورد ا دانان به که هر دو از سوي حقوق 1370و  1361هاي  سال در مدنی

گذار در برابر فشارهاي اجتماعی و جامعه حقوقی تسلیم شد و مجمع تشخیص  سرانجام قانون
 تشخیص مجمع در 1381اص�حی سال  1041 تصویب ماده. گام نهاد ص�حمصلحت نظام در راه ا

از پیش ر عقد نکاح دختدارد:  مقرر میماده این نظام، گامی براي اص�ح این ماده بود.  مصلحت
سال تمام شمسی منوط  15رسیدن به سن  قبل از  سال تمام شمسی و پسر سیزدهرسیدن به سن 

  .دادگاه صالح مصلحت با تشخیص است به اذن ولی به شرط رعایت
سال است، بلکه با قید 15و  13با توجه به اص�حیۀ این ماده قانونی، سن ازدواج نه به طور مطلق 

  صلحت یا تشخیص دادگاه، ممکن است به کمتر از آن هم برسد.اذن ولی به شرط رعایت م
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  . عقد نکاح صغیر3
  . عقد نکاح صغیر در فقه امامیه3- 1

اند و این فتوا براساس روایات بسیاري  ه سال قمري را براي بلوغ دختر در نظر گرفتهمشهور فقها پایان نُ
که به نقل تفصیلی عبارات فقها نیاز  است که در این باره وارد شده است. شهرت فتوایی به حدي است

  ).159: 1372، اراکیشود ( می به طور مختصر به برخی عبارات فقهاي بزرگ شیعه اشارهنیست. 
او براي وي با کردن)  ه سال دارد، وطی (نزدیکیاي کمتر از نُ : کسی که زوجه(ره)خمینیامام . 1

هایش لمس به شهوت و  گیري اما سایر کامجایز نیست؛ چه اینکه زوجه دائمی باشد و چه منقطع، و 
اگر  ،ه سال او را وطی کنداگر قبل از نُ .خواره باشد هرچند شیر ؛گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد آغوش

منجر به  ،که منجر به افضا او شود افضاء نکرده باشد به غیر از گناه چیزي بر او نیست؛ درصورتی
شود؛  به خاطر افضاء از همسري او بیرون نمی قويبر ا ناشود. ب جنسی او می ۀممنوعیت دائمی رابط

برد؛  شود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث می احکام زوجیت بر او مترتب می ۀدر نتیجه هم
توان پنجمین زن دائمی بگیرد ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر  و نمی

مخارجش را بپردازد؛ هرچند ط�قش داد  ،آن زن زنده استمادامی که . احکام بر او واجب است
بر احتیاط باید  شوهر دیگري انتخاب کرده باشد که بنا ،باشد، بلکه هرچند آن زن بعد از ط�ق

او را بدهد، بلکه این حکم خالی از قوت نیست، و نیز بر او واجب است دیه افضاء  ۀکننده نفق افضاء
کند، ه سال با او جماع کند و او را افضاء شدن نُ اگر بعد از تمام .بپردازدآن زن به  ،را که دیه قتل است

تر آن است که مادامی که آن زن زنده  آید، لکن نزدیک شود و دیه بر گردنش نمی حرام ابدي نمی
  ).14: 1370امام خمینی، (بر اقوي واجب نیست  اش را بدهد هرچند بنا نفقه ،است
بدون  ،خود را که به سن بلوغ نرسیده است ۀتواند دختر صغیر یگوید: مرد م می شیخ طوسی. 2

بر آن  ابن براجرأي شیخ مفید و  همچنینشد خیار ندارد.  گاه بالغ اذن وي به ازدواج درآورد و هر
خود را به ازدواج درآورند و دختر پس از بلوغ حق  ۀتوانند دختر صغیر پدر و جد پدري می است که

  ).464ق: 1400چاپ دوم، د (طوسی، ر کراهت داشته باشخیار فسخ ندارد حتی اگ
بالغ را  غیر ۀتوانند دختر صغیر که پدر زنده باشد، می گوید: پدر و جد پدري درصورتی می بن زهره. 3

وي  .به ازدواج درآورند چه باکره باشد چه ثیبه باشد چه زوال بکارتش به وسیله زوج باشد چه غیر زوج
  ).32- 34 :ق1417کند (هلبی، ابن زهره،  میعدم خ�ف در میان فقهاي امامیه در بیان این حکم ادعاي 
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  فقهاي امامیه در جواز تزویج صغیره ۀدل. ا3- 2
یک به  که کنند متعددي از ائمه استناد می هاي تفقهاي امامیه در اثبات جواز تزویج صغیره به روای

  کنیم: اشاره میمورد 
أبا عبد اهللا(ع) عن الجاریإل الصغیرة یزوجها أبوها، لها أمر  قال: سألت اهللا ابن الصلت عبدصحیح 

اهللا ابن الصلت آمده است از ابا عبداهللا(ع) در مورد  بلغت؟ قال � لیس لها مع أبیها أمر. در صحیح عبد
که آیا هنگامی که بالغ شد امر در  کردمسؤال  ،پدرش او را به ازدواج درآورده است که اي دختر بچه

  ).435 :14ج، 1374(طباطبایی حکیم، وي امر ندارد  ،؟ فرمود: خیر با وجود پدراستدست وي 

  در فقه اهل سنت نکاح صغیر. 3- 3
 اجرا به ازدویر و صغیره د که ولی حق دارد صغننظر دار اهل سنت اتفاق ۀفقهاي مذاهب چهارگان

  .دانند می »صغیر باکره« فقهاي شافعیه و حنابله این و�یت را منحصر به ،آورد. در این بین کسی در
 ؛موکول به نظر پدر و جد پدري است صغیره منحصراً بر به و�یت فقهاي شافعیه معتقدند: نکاح

  براي صغیر و صغیره دارند.را توانایی انعقاد نکاح  به بیان دیگر تنها پدر و جد پدري هستند که
و حتی کند غیر و صغیره عقد نکاح براي ص تواند تنها پدر می عتقدندنیز م بلهفقهاي مالکیه و حنا

با صغیر به و�یت  دتوانن اشخاصی را که می ۀجد پدري نیز چنین اختیاري ندارد، اما فقهاي حنیفه دایر
این دسته از فقها دانند و منحصر در پدر و جد پدري.  و صغیره نکاح منعقد کنند، بسیار وسیع می

حق را دارند که به و�یت  نعمو و برادر ای معتقدند همه عصبه (خویشاوندان ذکور پدري) حتی
  ).225: 1428کنند (الدوسقی، براي صغیر و صغیره عقد نکاح منعقد 

  . مستندات فقهاي اهل سنت در جواز تزویج صغیر3- 4
و استنباط از  ص)(ک به سیره عملی پیامبرتمس ،جواز تزویج صغیرهبراي  از مستندات فقهاي اهل سنت

ترین د�یل تزویج صغیره را عبارت  از جمله مهماهل سنت . ایشان است شده از احادیث روایت
که وي صغیره  درحالی ؛درآورد) ص(را به ازدواج پیامبر) رض(عایشهدخترش  ابوبکراند از اینکه  دانسته

 تسعو انا ابنإل   تزوجنی النبی و انا ابنإل ست، و بنی بی: فرماید (ص) میازدواج با پیامبر بارۀبود. عایشه در
که من  درحالی ،درآوردند) عقد(من را به ازدواج (ص) متفق علیه بین البخاري و مسلم و احمد. پیامبر

  ).253: 1428(الدوسقی، ساله بودم  هکه دختري نُ ساله بودم، و با من ازدواج کرد درحالی دختري شش
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  . نکاح صغیر در قانون مصر4
رشید یا  اند: صغار، اشخاص غیر دسته محجورین سهر قانون مدنی مصر همانند قانون مدنی ایران، د

  مجانین.و سفیه 
آنکه در قانون مدنی  حال ؛اند معین و مشخص شده 1100در قانون مدنی ایران محجورین در ماده 

این قانون  110- 118ع مواد ممحجورین نپرداخته است، بلکه از ج تعییناي به  مصر هیچ ماده
هلیت و ن افاقدی«هاي امور حسبی مصر  قانون دادگاه 10ده شود. مطابق ما محجورین مشخص می

د عیمومت و قواقآنان که داري اهلیت ناقص هستند به حسب مورد تابع احکام و�یت، وصایت، 
براي حمایت از صغیر  یمومتق ،بنابراین در حقوق مصر و�یت، وصایت؛ »هستندمقرره در قانون 

  بینی شده است. پیش ،داراي اخت�ل حواس استجنون، غافل و شخصی که مممیز، سفیه، غیر
گرفته  سن خاصی معیار صغیر ممیز از غیر ممیز قرار ،ر حقوق مصر برخ�ف حقوق ایراند
احوال با دادگاه است و سن  و یز با توجه به اوضاعیبه بیان دیگر در حقوق ایران تشخیص تم ؛است

 7ز یاما در حقوق مصر سن تمی ،ه استگذار تعیین نشد ز از سوي قانونیخاصی براي تشخیص تمی
ان تربین دختر و پسر نیست. در مصر سن ازدواج براي دخزمینه تفاوتی سال تمام است و در این 

اما در  ،قانون اساسی استتابع صر متعداد زوجات در  .سال استهجده و براي پسران شانزده سال 
مشترك نیز متعلق به زن و  ۀدر خانمرد و حق سکونت  ۀتأمین اقتصادي زن به عهد ،صورت ط�ق

تازگی  سالگی با مادر است و به پانزدهفرزندانش است. حفاظت فرزندان دختر تا سن بلوغ و پسران تا 
  ).74: 1393داده شده است (حسینی، حق ط�ق خلعی (ط�ق یا بذل حقوق مالی) 

  مفهوم مصلحت و مصادیق آن. 5
هاي امامیه معیار مصلحت را به صورت عام در تصرفات مشهور فق: هعیار مصلحت نزد امامی. م5- 1

تصرف از اساس  ،علیه اند؛ یعنی در صورت عدم رعایت مصلحت مولی ولی شرط صحت دانسته
 نبودن خ�ف وجود دارد  بودن مصلحت ادعاي اجماع و گوید در شرط باطل است. آقاي حکیم می

اند در تصرف ولی مصلحت  ید: قدما گفتهگو می بلغإل الفقیهصاحب ). 456: 14(طباطبایی حکیم، ج
  .شرط است و این امري مسلم است

 ياز سن قانونی ازدواج موجب اعطا پیشگوید: مصالحی که  امامی در بیان مصادیق مصلحت می
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مصالح اجتماعی . و مصالح پزشکی اند: مصالح اجتماعی بر دو دسته ،شود معافیت از شرط سن می
 پیشمانند آنکه دختر  ؛گیرد نظر اخ�ق و عادات مورد رعایت قرار میعبارت از مصالحی است که از 

در این صورت براي حفظ حیثیت اجتماعی  شود؛سال تمام از مرد اجنبی حامله پانزده از رسیدن به 
ازدواج است،  تواند با مردي که از او حامله شده گرفتن معافیت از شرط سن می  اش با او و خانواده

از سن معین قانونی به  پیشضعیت مالی دختر چندان ناگوار است که مقتضی است و یا آنکه و کند
عبارت از وضعیت مزاجی و روحی دختر  ،گوید شوهر داده شود. در تعریف مصالح پزشکی هم می

وضعیت با  که تشخیص آنکند از سن معین قانونی ازدواج پیش  کند می یا پسر است که اقتضا
  ).63: 1394(منصوري، پزشک متخصص است 

توان گفت ایشان و�یت  ا دقت در آراي فقهاي اهل سنت میب: . مصلحت در اهل سنت5- 2
علیه  شفقت ولی نسبت به مولی: نخست اند بر دو پایه نهاده ،جبر را که در زمینۀ صغیره جاري است

 ؛اند رو جمهور و�یت را مختص پدر و جد پدري نموده همین از ؛که بر مصلحت وي حریص است
  ند.برسا که بیشترین نفع را به صغیرهاست سن رأي و انتخاب موقعیتی ح ،دوم

شفقت پدر او را به سوي مصلحت  ندو معتقد اند یامدهنفیه درصدد تعیین مصادیق مصلحت برنح
 گویند ولی مجبر پدر و جد ایشان می .شود و دلیلی ندارد قیود دیگري قرار داده شود رهنمون می

تواند وي را به  همچنین می .ازدواج درآورد مهر ناقص به به، ا حتی اگر بیوه باشدتواند صغیره ر می
گوید بیشتر  تزویج صغیر توسط پدر می بارۀدر ابن عابدین. کندفاسق یا شرور یا فقیر وغیره تزویج 

در متون و  افزاید اند. وي در ادامه می شفقت پدر را در مقام مصلحت قرار داده ،کتب مذهب حنفیه
چراکه کمال  کند،تواند صغیره را بدون مهرالمثل به غبن فاحش تزویج  پدر می که روح آمده استش

  ت.دلیل بر وجود مصلحت اس ،اختیار نباشد شفقت پدر مادامی که مست نباشد و معروف به سوء
و از نظر ایشان کفائت (یکسانی، برابري)  صلحت در نگاه مالکیه عبارت است از داشتن کفائتم
اي که هر دو  گونه عمل به احکام شرعی به داري و بودن در دو امر است: اول دین کاح همساندر ن
شوند  دوم از عیوبی که موجب فسخ نکاح براي زن می ؛خوار نباشند اینکه شراب فاسق باشند یا غیر

  اند نه ولی وي. این را حق زن دانسته مانند برص و جنون و جذام سالم باشد؛ و
گوید: نکاح  صلحت را در تزویج صغیره شرط صحت دانسته است. شافعی میافعیه وجود مش

صغیره زمانی صحیح است که در آن سودي باشد یا اینکه موجب ضرري براي  ۀپدر در مورد باکر
  .نیست زدر غیر این صورت جای ؛وي نشود
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عیوب موجب فسخ نکاح را مخالف مصلحت  ،فقهاي حنبلی که موافق تزویج صغیره هستند
 ،موجب فسخ نکاح است گویند تزویج صغیره با کسی که داراي عیوبِ ایشان می .اند علیه دانسته ولیم

ب و اگر وي را به معی کندعلیه عمل  صحیح نیست چراکه ولی باید بنا بر منفعت و مصلحت مولی
گر در ا .شود اما زمانی که آگاهی یافت فسخ می ؛عقد صحیح استدانست،  که نمی درحالی کردتزویج 

؛ چراکه ولی عقدي را جاري کرده نیستنکاح صحیح  ،زمان عقد تزویج از عیب آگاهی داشته باشد
 ،ولی صغیره کسی غیر از پدر باشد ،باگر در تزویج به معیت. است که جواز انجام آن را نداشته اس

  ).220: 1428کند (الدوسقی، تواند آن را فسخ  دختر می

  بر آن واردایرادهاي  و مدنی قانون 1041 ماده بررسی و تحلیل. 6
هاي طبیعی  نشانه: شود بلوغ براساس دو نشانه مشخص می: هاي طبیعی و قانونی بلوغ نشانه. 6- 1

مشهور فقهاي . هاي شرعی و قانونی هنشاناست؛ و هاي بلوغ  و فیزیولوژیکی که از بارزترین نشانه
معنا  بدیندانند؛  میو توانایی حمل  تمکین ايبرم�ك واقعی سن ازدواج را قابلیت جسمانی  ،امامیه

ها و  نشانه این براساس که دانند هاي طبیعی بلوغ می نشانه ج رام�ك واقعی سن ازدواکه فقیهان 
 ياز نظر شارع حکیم نیز بلوغ امراند و  قرر کردهسال منُه دختر براي سن بلوغ را  ،پارهاي از روایات

گفت بلوغ در ک�م فقهاي امامیه، همان بلوغ در رسیدن به مرحلۀ  رسد بتوان به نظر میطبیعی است. 
تکلیف است، اما باید ازدواج را با شرایط دیگر از جمله رشد جسمی نیز در نظر گرفت؛ درهرحال 

قانون خورد، اما  در فقه این ابهام که آشکارا از سن ازدواج سخن به میان نیاورده است، به چشم می
مقرر کرده و به بلوغ جسمی و جنسی  سال سیزدهرا براي دختران  ازدواجسن  ،1041در ماده  مدنی

  ).123: 1385، جعفري لنگروديو حتی رشد اشاره نکرده است (
و قادر به تمکین و شده باشد هاي طبیعی بلوغ ظاهر  از دختران نشانه در تعداد خاصی ه: اگرتنک

  باشد.ب�مانع  شان باید ازدواج ،دنسیده باشدر قانون مدنی نرمقرر اما به سن  باشند،تولید مثل 
هایی  واژهبلوغ هم به  مشخص نشده است و از سن ازدواجر قرآن کریم : دبلوغ شرعی. 6- 2

آنچه . )216 :1385زاده،  قاسم و صفاییت (شده اسیاد چون: بلوغ حلُم، بلوغ نکاح و بلوغ اَشُد 
، حاکی از آن است که از نظر شارع حکیم است آمدهعنوان بلوغ  توسط شارع مقدس در قرآن کریم به

  طبیعی است. ينیز بلوغ امر



 1399 نوزدهم، پاییز و زمستانشماره نهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسالمیفصلنامدو ۱۱۶

 

دیدن است، زیرا جوانان مقارن بلوغ  م که جمع آن اح�م است، در واقع به معناي خوابلُح
شود. این واژه در قرآن کنایه از بلوغ است؛ زیرا ذکر �زم و  ها می بینند که سبب احت�م آن میهایی  خواب

 .طبیعی و تکوینی یعنی حلم قرار داده است يوم شده است. خداوند در این آیه مبناي بلوغ را امراراده ملز
از رسیدن به آن حد از رشد جسمی و جنسی که فرد توان تولید مثل را داشته باشد. این است حلم عبارت 

  پسر.شود که فرد دختر باشد یا  دیگر ارتباطی به سن ندارد؛ همچنین به جنسیت مربوط نمی
بر  سال) دختران را (سیزده ازدواجسن  نیقانون مدگفت، توان  توجه به این مطلب می نکته: با

هستند. ازدواج ن سن قادر به زیرا عموم دختران در ای ،استکرده مشخص م مردم عرف عا مبناي
 ن نشدهی از دختراهیچ توجهی به موارد خاصد وارده بر قانون مدنی این است که در قانون مدنی ایرا

  .سالگی قادر به ازدواج هستند سیزده ازآنان که پیش تعداد خاصی از ویژه  ؛ بهاست
کنندۀ این  قانون مدنی بیان 1041: سن ازدواج مقرر در ماده شرایط طبیعی و اقلیمی. 6- 3

هیچ شرایط طبیعی، اقلیمی و اجتماعی ایران سال)، به  مطلب مهم است که در تعیین این سن (سیزده
زیرا  شود تعیینسن مناسب باید با توجه به شرایط طبیعی، اقلیمی و اجتماعی  ی نشده است.توجه

و جسمانی معمو�ً بلوغ جنسی است. براي مثال،  متفاوتو طبیعی  مناطق ایران از نظر شرایط اقلیمی
ین علت به هم دهد. رخ میتر  تر و در مناطق سردسیر در سنین با� در مناطق گرمسیري در سنین پایین

 تمایل شدید به ازدواج در سن پایین در مناطق گرمسیري نسبت به مناطق سردسیري بیشتر است
  ).48 :1350عاملی، (

از  پیشعقد نکاح است: قانون مدنی گفته شده  1041 ۀماد : در. شرط رعایت مصلحت6- 4
ترین د�یلی   مهم از سال منوط است به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت... رسیدن به سن سیزده

داند،  منوط به اذن ولی و به شرط مصلحت میسال را  ر در زیر سن سیزدهازدواج دخت یقانون مدنکه 
شدن) است که ممکن است براي تعداد خاصی از دختران به  صدمات جسمانی (افضاءاز جلوگیري 
تهیۀ نفقۀ  در تشخیص مصلحتش که ممکن است به دلیل ضعف مالی پدر در دختر ولی. وجود آید

فرزندان متعدد باشد یا اینکه مردي (خواستگار) با چنین خصوصیاتی دیگر پیدا نشود و مواردي از 
) جلوگیري شدن ءضافاهرگز از آسیب جسمی دختر ( تواند هاي ولی نمی این دست، این مصلحت

وجود ندارد  که امکان مقاربت با او استو ناتوان دختر  ضعیف؛ زیرا این مسئله مربوط به جسم کند
  شود. می آسیب موجب ایجاد و
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بر رشد روانی و عاطفی، دختر باید از نظر ع�وه ر امر ازدواج، : دقابلیت جسمانی. 6- 5
یابیم  درمی. از تعریف بلوغ قادر به مقاربت و تولید مثل باشدکه  رشد کرده باشدبه حدي سمانی ج
). 48 :1350، املیعو تولید مثل است ( م�ك واقعی سن ازدواج، قابلیت جسمانی براي تمکین که

اکتساب این قابلیت به لحاظ شرایط اقلیمی، زمانی و جسمی دختران متفاوت است و این مسئله 
حد  بهقابلیت جسمانی از دختران در تعدادي  شود. در امر ازدواج میها  هاي سنی آن منجر به تفاوت
شدن) ء (افضا ب جسمیآسی هیچ نوع و باشند و تولید مثل قادر به مقاربتاست که  کافی رشد کرده

 در صورتکه ند برخوردار قابلیت جسمانی ضعیفیاز دختران از  تعداديشود، اما  ها وارد نمی به آن
سال) منجر به آسیب جسمی  رسیدن به سن مقرر در قانون مدنی (سیزده از پسها حتی  با آنمقاربت 

  ).241- 242 :1385 ،شهیدي( شود می
 پیش از رسیدن به سیزدهمدنی گفته شده است، عقد نکاح  قانون 1041 ۀماد : درلیو ذنا. 6- 6

اینکه در اجتماع ما تجربه و اط�عات دختران معمو�ً کمتر از ا توجه به ب سال منوط است به اذن ولی؛
ممکن است  ،و عواطف بیشتري بر آنان غلبه دارداست پسران است و طبیعت دختران احساساتی 

- 118 :1، ج1397امامی،  و صفایی(بازي مردان ناپاك قرار گیرند  ستخوش فریب و هوسدختران د
، ولی است اذنبیشتري در مورد مردان دارد، شرط این  ۀدختر که تجرب ولیاذن  به همین دلیل). 117

با توجه به همان . دشرط باشسال هستند هم  انی که با�تر از سیزدهبراي نکاح دختر ممکن است
تواند مانع آسیب جسمی  علیه نمی هم مانند مصلحت مولی ولی اذن بیان کردیم، 5که در بند  دلیلی

  دختر شود، زیرا این موضوع مربوط به جسم ضعیف دختر است.
 1041: به همان د�یلی که در با� بیان کردیم، ماده ییهاي جامعه روستا افکار و سنت. 6- 7

ویژه جامعه روستایی ایران،  هاي جامعه به افکار و سنت توجه به نسن ازدواج را بدوقانون مدنی 
دختران در سنین معمو�ً  کشورویژه در روستاهاي  است. طبق آمار موجود، در جامعه بهکرده  مقرر
هایی که از نظر  ازدواجاز  تواند نمیمدنی  کنند و قانون ازدواج میدر قانون  تر از سن مذکور پایین

ها،  قانونی که از سنت). 72 :1، ج1397امامی،  و صفاییي کند (جلوگیر ،شرعی صحیح هستند
  .شد رو خواهد با اشکال روبهل اجراي آن در عم ،ها و اعتقادات جوامع فاصله بگیرد عرف
در لغت به معنی رسیدن به مکانی یا نزدیک به : رشد و رابطۀ آن با بلوغ جسمی رشد. 6- 8

. انسان ص�ح خود را از فساد تمییز دهدط�ح یعنی رشد در اص. است شدن رسیدن، وصول یا مشرف
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در ازدواج، رشد روانی و عاطفی مانند بلوغ جسمانی و جنسی ضروري است. افراد با کسب رشد 
 برخوردار از چه با چه مردي وهستند و اینکه بدانند مسائل زندگی روانی و عاطفی قادر به درك 

که  اندازههمین . هم کافی استـ  متوسطبلکه در حد عالی البته نه در حد ـ  دنکن هایی ازدواج ویژگی
ناپذیري به همراه دارد، به رشد روانی  فرد درك کند ازدواج در سنین پایین چه پیامد و عوارض جبران

ازدواج  سن تعیینقانون مدنی در ؛ اما متأسفانه )256: 1380عبده، بروجردي و عاطفی رسیده است (
که در ازدواج ع�وه بر بلوغ جسمانی و جنسی باید  ، درحالیاسترده نکتوجهی هیچ به رشد فکري 

  رشد روانی و عاطفی نیز کسب کرده باشد.
قابلیت  م�ك واقعی سن ازدواجیابیم  می غ درتعریف بلو : با توجه بهتوجهی به بلوغ . بی6- 9

سن ازدواج،  هاي تعیین و توانایی حمل است؛ یعنی یکی از بارزترین م�كجسمانی براي تمکین 
ها در دختران در شرایط مختلف، متفاوت است و همین  ظهور این نشانه رسیدن به بلوغ است اما

. قانون مدنی توجهی به بلوغ جسمانی شود می شان اخت�ف فاحش در سن ازدواجمسئله سبب بروز 
  شود، نکرده است. و جنسی و تأثیراتش بر بدن افراد که سبب ازدواج زودهنگام می

ز جمله موارد دیگري که در قانون : ا. وضعیت عقد نکاح در صورت عمل به خالف6- 10
عقد نکاح باطل است  که در صورت عدم رعایت مصلحت آیااین است نشده اش  سخنی دربارهمدنی 

  ).312: 1395ري، رستمی چلکاسشود؟ ( می یا اینکه منجر به عدم نفوذ آن

  وادهقانون حمایت خان 50. تحلیل و نقد ماده 7
متعارض به قانون مجازات اس�می  660ماده » ب«با منطوق بند قانون حمایت خانواده  50منطوق ماده . 1

هرگاه ...فضاي همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: ا« 660ماده » ب«بند  . براساسرسد نظر می
زن، نفقه نیز تا زمان  همسر، نابالغ و افضا به سبب مقاربت جنسی باشد، ع�وه بر تمام مهر و دیه کامل

هریک از این دو ماده در ». دزوج است؛ هرچند او را ط�ق داده باش ۀوفات یکی از زوجین بر عهد
  اند. شدهبراي زوج قائل را موضوع مشترك (افضاي زوجه نابالغ)، مجازات یا مسئولیت متفاوتی 

مفهوم مخالف است یا  دارايقانون حمایت  50آیا ماده . نکتۀ مورد بحث بعدي این است که 2
اگر مردي با رعایت «: خیر؟ بدین معنا که در صورت وجود مفهوم مخالف، باید چنین قائل باشیم

سال تمام شمسی ازدواج کند، در صورت  سیزدهزیر سن دختري  باقانون مدنی  1041مقررات ماده 
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این  .»سئولیتی نداردزوجه که افضا یکی از مصادیق بارز آن است، م نقص عضو ناشی از مواقعه با
نابالغ  ۀشدن زوجء که افضا 1392قانون مجازات اس�می مصوب  660ماده » ب« مفهوم با منطوق بند

  است.را به طور مطلق از اسباب مسئولیت زوج دانسته است، در تعارض 
از متون فقهی امامیه است،  برگرفتهکه  1392مصوب  قانون مجازات 660ماده » ب«حکم بند . 3
که منظور از  عصر حاضر، وارد نظام تقنینی ما شده است. درحالی هاي ضرورتتغییر و توجه به  بدون

فقها همان  است وسال تمام قمري (براي دختر) نُه سن بلوغ شرعی یعنی  ،بلوغ در متون فقهی
وغ نابالغ زیر سن بل ۀرا براي افضاي زوج 660ماده » ب«در بند شده  بیانهاي  ها و مسئولیت مجازات
قانون حمایت خانواده و قانون مدنی ند، ا آورده» تسع سنین«با عبارت  سال تمام قمري)(نُه  شرعی
  ).310: 1395ري، رستمی چلکاس(اند  تري را براي تزویج دختر م�ك قرار داده نکاح، سن مناسبدربارۀ 

  قانون حمایت خانواده 50بودنِ مجازات ماده  . عادالنه یا ناعادالنه8
آن، و مقایسه با هاي  از بلوغ و آسیب پیشاس�م در مورد نکاح  نظرات فقهايبررسی به  توجه با

که در قانون سال)  ازدواج دختران (سیزده یابیم سن می درنظرات فقهاي اهل سنت و قانون مصر 
اي اس�م و فقهاي اهل سنت و قانون مصر یکسان با دیدگاه و نظرات فقه معین شده است،مدنی 

صراحت از سن ازدواج سخن  اند و به دانستهسال  نُهفقهاي اس�م سن بلوغ را براي دختر را نیست؛ زی
اند. در قانون مصر نیز سن  اند و فقهاي اهل سنت تزویج صغیر و صغیره را جایز دانسته به میان نیاورده

دختران مقرر سال) که قانون مدنی براي  رو سن ازدواج (سیزده ازدواج دختر شانزده سال است؛ ازاین
کرده است، نسبت به همۀ دختران در شرایط اقلیمی و محیطی متفاوت به صورت یکسان صدق 

  یابد. کند، بلکه نسبی است و تنها نسبت به برخی از دختران مصداق می نمی
دهد که این ماده قانونی در تعیین  نشان می قانون حمایت خانواده 50 ۀمادتوجه به مطالب 

کند  قانون مجازات اس�می بیان می 660مجازات اس�می یکسان نیست. ماده قانون با  مجازات
فضاي همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است... هرگاه همسر، نابالغ و افضا به سبب مقاربت ا«

زوج  ۀجنسی باشد، ع�وه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهد
قانون حمایت از خانواده مجازات مردانی را که  50اما ماده  ؛»دط�ق داده باش است؛ هرچند او را

این دو ماده در موضوع (افضاي ازدواج کنند، حبس تعزیري مقرر کرده است.  1041برخ�ف ماده 



 1399 نوزدهم، پاییز و زمستانشماره نهم، دوره ، ه علمی مطالعات حقوق بشر اسالمیفصلنامدو ۱۲۰

 

دیدگاه فقهاي اند.  شدهبراي زوج قائل  را مجازات یا مسئولیت متفاوتی ،اند زوجه نابالغ) مشترك
دخترانی که از نظر طبیعی و یکسان نیست، زیرا از نظر آنان، سن بلوغ دختران نسبت به  نیزامامیه 

از نظر توانایی  اند، ولی در قانون مدنی نرسیدهمقرر به سن  اما ،اند رسیده ازدواجفیزیولوژیکی به سن 
ها  ر آندامکان آسیب جسمی  قادر به مقاربت و تولید مثل هستند وکه  اند کردهجسمی به حدي رشد 

براي  50رو مجازات ماده  بسیار پایین است، چنین شخصی با این اوصاف قادر به ازدواج است؛ ازاین
  رسد. به نظر نمی منطقیقانون مدنی ازدواج کنند،  1041مردانی که برخ�ف ماده 

  گیري نتیجه
نون مصر در مورد با بررسی و مقایسۀ تطبیقی اقوال فقهاي امامیه، قانون مدنی، فقهاي اهل سنت و قا

شان در این زمینه متفاوت  ها یکسان نیست و نظرات یابیم که سن ازدواج بین آن سن ازدواج درمی
است؛ حتی بین قانون مدنی و فقهاي امامیه نسبت به سن ازدواج وحدت نظر و هماهنگی وجود 

 را قمري سال هنُیه ي امامفقهاسال است و  ندارد. سن ازدواج دختران در قانون مدنی کشور ما سیزده
اند. فقهاي اهل  صراحت سخنی از سن ازدواج به میان نیاورده و بهاند  گرفته نظر در دختر بلوغ براي

دانند. قانون مصر نیز سن  اند اما آن را منوط به اذن ولی می سنت، تزویج دختر صغیره را جایز دانسته
رو سن ازدواج دختران در بیشتر قوانین  ازاین است؛  ازدواج براي دختران را شانزده سال در نظر گرفته

مبهم مانده است و سنِ تقریباً یکسانی که نسبت به همۀ دختران صدق کند، وجود ندارد. به نظر 
رسد بلوغ در ک�م فقهاي امامیه، همان بلوغ در رسیدن به مرحله تکلیف است اما ازدواج را با  می

صراحت  ر نظر گرفت؛ درهرحال در فقه این ابهام که بهشرایط دیگر از جمله رشد جسمی نیز باید د
  خورد. از سن ازدواج سخن به میان نیاورده است، به چشم می

با وجود اخت�ف و تعارضی که نسبت به سن ازدواج در بیشتر قوانین وجود دارد، قانون مدنی در 
  هایی دارد از جمله: صها و نق در صدد تعیین سن ازدواج برآمده است که البته کاستی 1041ماده 
است؛ قابلیت جسمانی براي تمکین  جسن ازدوا در م�ك واقعی. با توجه به تعریف بلوغ، 1

که قانون مدنی به بلوغ  هاي سن ازدواج، رسیدن به بلوغ است؛ درحالی یعنی یکی از بارزترین م�ك
  شود، توجه نکرده است؛ یهنگام به ازدواج م که سبب بروز تأثیرات فاحش در بدن دختران و میل زود

ر دزیرا  یکسان نیست، نظر فقهاي امامیه با ازدواجسن  کردنِ قانون مدنی در مشخص 1041ماده . 2
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صراحت سخنی از سن ازدواج گفته نشده است و  و به سال استنُه براي دختران سن بلوغ  فقه امامیه
  سیزده سال معین کرده است؛ ان راسن ازدواج دختر اما قانون مدنینسبت به آن ابهام وجود دارد، 

 و یکسان نیست؛ ستامتفاوت  در ازدواج تمکین برايتوانایی و قابلیت جسمانی دختران . 3
، امکان با تمکین برخوردارند که یجسمانی با�یو توانایی از دختران از قابلیت  تعداديبراي مثال 

برخوردارند که  ضعیفیبلیت جسمانی از دختران از قا تعدادياما ممکن است،  غیر شان جسمیآسیب 
از شان  حتی اگر سن ؛شود عضو می صوارد و منجر به نق جسمی ها آسیب به آن تمکین،در صورت 
  د؛سال) در قانون مدنی زیادتر باش سیزدهسن مقرر (

سن  ،ویژه جامعه روستایی ها به هاي جامعه افکار و سنتتوجه به قانون مدنی بدون  1041ماده . 4
تري نسبت به بقیه ازدواج  در سنین پایینها  ادختران در روسترا مشخص کرده است؛ زیرا  ازدواج

افرادي که در مناطق گرمسیري زندگی  عیاجتما و کنند و همچنین به شرایط اقلیمی، خانوادگی می
و سن ازدواج زودتر به بلوغ  ،کنند نسبت به افرادي که در مناطق سردسیر زندگی می و کنند می
  .استنشده توجهی  ،سندر می

قانون مجازات اس�می متعارض  660قانون حمایت خانواده در تعیین مجازات، با ماده  50ماده 
ع�وه بر  شان شوند، قانون مجازات اس�می براي مردانی که موجب افضاي همسران 660است. ماده 

قانون حمایت، حبس  50ا ماده در نظر گرفته است امتمام مهر و دیه کامل زن، نفقه تا زمان وفات نیز 
هریک از این دو ماده در موضوع (افضاي زوجه نابالغ) که  تعزیري در نظر گرفته است؛ درحالی

اند؛ بنابراین با توجه به این مطالب  شدهبراي زوج قائل را مجازات یا مسئولیت متفاوتی  ،اند مشترك
به  دختران ۀنسبت به هم، مشخص شده استعنوان سن ازدواج  ابیم سنی که در قانون مدنی بهی می در

  ادق است.صآنان نسبت به برخی از تنها و  استبلکه نسبی  کند یکسان صدق نمیطور مطلق 
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گنج دانش، جلد : کتابخانه تهران ،مبسوط در ترمینولوژي حقوق)، 1395محمدجعفر (، عفري لنگروديج

  پنجم.
چاپ ، ، دار العلم م�یین1، ج تاج اللغإل و صحاح العربیإل الصحاحق)،  1404( وهري، اسماعیل بن حمادج

  .سوم
نامه  پایان، »در حقوق مصر با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ازدواج محجورین«)، 1393سادات ( ، سمیهحسینی

 واحد تهران مرکز. انشگاه آزاد اس�میق، د، رشته حقوارشد کارشناسی

، ج اول، ناشر: المکتبه العصریه، حاشیه الدوسقی علی الشرح الکبیر)، 1428الدوسقی، محمد ابن احمد (
 .بیروت، لبنان

  ، تهران: انتشارات ویستا، چاپ اول.مجموعه قوانین و مقررات خانواده )،1376ناصر ( ،نیا رسایی
بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات «)، 1395و همکاران (ه عبادال ري،رستمی چلکاس

سال  ،پژوهی فصلنامه خانواده، »اس�می جدید از جهت مسئولیت زوج در افضاي زوجه نابالغ
  .46دوازدهم، شماره 

 ،10، دوره مطالعات راهبردي زنان، »بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران« )،1387( فریده ،شکري
  .40 شماره

  ، تهران: انتشارات مجد، چاپ پنجم.تشکیل قراردادها و تعهدات )،1358(مهدي  ،شهیدي
  نشر میزان، چاپ اول. :، تهرانقضایی استفتائات )،1384یوسف ( ،صانعی
، ج اول، تهران: مؤسسه حقوق مدنی اشخاص و خانواده اموال )،1350اسداهللا ( ،سید حسین، امامی ،صفایی
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  ري، چاپ سوم.عالی حسابدا
  نشر دادگستر، چاپ سوم. :، تهرانمختصر حقوق خانواده )،1397اسداهللا ( ،سید حسین، امامی ،صفایی
، تهران: انتشارات حقوق مدنی اشخاص و محجورین )،1358سید مرتضی ( ،زاده قاسم ؛سید حسین ،صفایی

  وزارت فرهنگ و ارشاد اس�می، چاپ دوازدهم.
  قم: مؤسسه دارالتفسیر، چاپ اول، جلد چهاردهم.، مستمسک العروة الوثقی)، 1374سید محسن (ی، طباطبای

 :الکتاب العربی، بیروت ، دارالنهایإل فی مجرد الفقه و الفتاويق)، 1400( محمد بن حسن بو جعفر، اوسیط
  لبنان، چاپ دوم.

  ، تهران: انتشارات دختران ایران، چاپ اول.حقوق خانواده )،1350( باقر ،عاملی
  نشر، چاپ سوم. ، ج اول، تهران: انتشارات بهحقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها )،1380ناصر ( ،وزیانکات

  ، تهران: انتشارت میزان، چاپ چهلم.قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی )،1393( ناصر ،کاتوزیان
سازمان مطالعه و تدوین ، ج دوم، تهران: انتشارت قانون مدنی و فتاواي امام خمینی )،1384عبداهللا ( ،کیایی

 ، چاپ اول.ه (سمت)کتب علوم انسانی دانشگا

  ، تهران: انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول.بلوغ شرعی در مذاهب اس�می )،1389( عذرا ،مرادي
  ، تهران: انتشارات البرز، چاپ دوم.درمانی دواجزازدواج و ا)، 1383حسین ( ،مصلحتی
  ، تهران: انتشارات دوران، چاپ اول.و مقررات مربوط به خانواده قوانین )،1377جهانگیر ( ،منصور

، ارشد نامه کارشناسی پایان» تزویج صغیره در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران«)، 1394سمیه ( ،منصوري
 .دانشگاه مذاهب اس�می

مؤسسه امام : ، قمغنیإل النزوع إلی علمی ا�صول و الفروع)، ق1417( لبی ابن زهره، حمزة بن علی حسینیه
  ، چاپ اول.(ع)صادق
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