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Abstract
The disability can be a legal impediment to the independence of incapable publicly
or personal occupation in its affairs and thanks to the very fact that a large part of
society is disregarded and impacted. It's direct to the status of the person behavior,
procedures, causes, and factors to eliminate it are vital and widely used legal issues.
The need to support these property owners and control their relationships has led to
the institution of forced province and entities and mandatory province. Marriage is
one of the factors that address the incapacity and make people independent. This
article with a comparative approach and descriptive and analytical method wish to
recognize the views, similarities, and differences of the laws of the two countries,
Asian countries and France, and Shi'ite Muslim jurisprudence (as the most supply of
Iranian law) and identify and eliminate potential deficiencies in the outcome of ward
wedding in effort disability. The effectiveness of the women's marriages in
liberating their father and paternal grandfather's forced province was mentioned
thanks to Iranian law that is aware of the forced province for them completely
supported Shiite jurisprudence and contrary to French law that expressly states that
ward marriage is that the reason to the emancipation of forced province; there's no
specification in Iranian law on this matter. Citing narrative sources indicating that
divorced or non-virgin (Thayyiba) females were out of their father's forced province,
as well as modeling on the history of the French legislative and judicial system, it is
necessary to specify this ruling in Iranian law.
Keywords
Disability, Forced province, Emancipation from parental authority, Thayyiba,
Maturity.
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چکیده

حجر مانع قانونی استقالل محجور در تصرف عام یا خاص در امور خویش بوده ،به جهت ابتتال
بخش قابلتوج هی از جامعه به آن و تأثیر مستقیم آن بر وضعیت حقوقی کنشها ایت افتراد،
مصادیق ،اسباب و عوامل رفع آن از مباحث مهم و پرکتاربرد حقتوق محستوب متیشتود لتزوم
حمایت از واجدی ای خصیصه و تنظیم روابط ایشان ،به پایتهگتاار نهتاد وتیتت و قیمومتت
منجر شده است ازدواج یکی از عوامل رافع حجر و درنتیجه موجت استتقالل افتراد استت کته
نوشتارحاضر بتا رویکترد تطبیقتی و روو توصتیفی -تحلیلتی در پتی شتناخت دیتدگاههتا و
اشتراکات و افتراقات حقوق دو کشور فرانسه و ایران و فقه شیعی -بهعنوان منبع اصتلی حقتوق
ایران -و تشخیص و رفع خألها احتمالی در موضوع تأثیر ازدواج مولیعلیه در ختروج از حجتر
است و ازآنجا که حقوق ایران به تبع فقه شیعه و برخالف حقوق فرانسه وتیت را مختص پتدر و
جد پدر میداند ،تأثیر ازدواج دختر در خروج از وتیت ایشان مورد بحتث قترار گرفتته استت
بهرغم حقوق فرانسه که بهصراحت ازدواج مولیعلیه را سب خروج از وتیت برشمرده استت ،در
حقوق ایران تصریحی در ای خصوص وجود ندارد با استناد به منابع روایی دالّ بر ختارج بتودن
ثیّبه از وتیت پدر ،و همچنی با الگوگیر از سابقۀ نظام قانونگاار و قضایی فرانسه ،تصتری
به ای حکم در قوانی ایران از ضروریات است

واژگان کلیدی

ثیّبه ،حجر ،خروج از وتیت ،رشد ،وتیت قهر
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مقدمه
حجر به معنا ممنوعیت شخص از تصرف در امور مالی ختویش ،صتفتی استت کته بتر صت یر،
مجنون و سفیه بار شده ،با عواملی همچون بلوغ ،رشد ،ازدواج و مرتفع میشتود تتأثیر ازدواج
چه در مورد دختر و چه پسر در رفع حجر ناشی از ص ارت و خروج از وتیت -که فقه و به تبتع
آن قانون ایران آن را مختص پدر و جد پدر میدانند -علیرغم ابتال بسیار ،نه در فقته و نته
در قانون بهصراحت بیان نشده است نوشتار پیش رو با موضوعیت «تأثیر ازدواج در پایان حجتر
ناشی از ص ارت» -که مصرح در برخی نظامها حقتوقی استت -و بتا توجته بته عتدم تصتری
قانون گاار به ای تأثیرگاار  ،ضم تعریف حجر و حتدود آن در فقته ،حقتوق ایتران و حقتوق
فرانسه ،به بررسی منابع احکام و بهطور مشخص روایات وارده در ای خصوص -و البته به جهت
رعایت حجم مقاله -منحصراً به مسائل دختران میپردازد
از تعمق در متون روایی برمیآید که معصتومی ازدواج دختتران را متوجبی در ختروج ایشتان از
حجر ناشی از کمسنی میدانستند 1ای مسئله در دو دسته از روایات «خروج از قیمومتت بته شتر
نهسالگی» و «حق فسخ بعد از بلوغ» نمتود یافتته استت ایت روایتات بتا هتدف تبیتی و تشتخیص
چگونگی تأثیر ازدواج در خروج از حجر ،و حدود و ث ور و موانع احتمالی پیش رو آن متورد واکتاو
قرار می گیرند در ضم منابع فقهی نیز بررسی شتده ،موضتع فقهتا در قبتال موضتوع بحتث تبیتی
گردیده و درنهایت دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تطبیق داده میشوند همچنی راهحتلهتا نظتام
حقوقی فرانسه برا خروج از وتیت بررسی میشود که به دو طریقِ حصتول رشتد قتانونی و قضتایی
است که در مقایسه ،موارد قوت و ضعف قوانی ایران تنقی میگردد تا گتامی در پاستخ بته ضترورت
بازاندیشی در راهها خروج از حجر با توجه به غنا و سابقۀ فقه امامیته و بتا درنظتر گترفت تحتوتت
جامعه ایران در سالها پس از تصوی قانون مدنی برداشته شده ،نواقص و خألها احتمتالی قتانون
جار کشور در ای موضوع مشخص ،و پیشنهادهایی برا رفع آنها ارائه گردد

 .1تعریف حَجر و اسباب آن در فقه و قانون مدنی ایران
حجر در ل ت به معنا بازداشت (فیروزآباد  )271 :1426 ،و در اصطالح فقها «ممنوع کتردن
کسی از تصرف در مال خود» (طوسی281/2 :1387 ،؛ اب قدامه ،بیتتا508/4 :؛ عالمته حلتی،
507/2 :1420؛ حلّتتی )499/2 :1411،و منحصتتر در امتتور متتالی استتت (عالمتته حلتتی:1419 ،
133/2؛ خطی شربینی165/2 ،؛ میرزا قمی ،405/2 :1371 ،موسو خمینی،12/2 :1390 ،
 1شایان ذکر است ،هرچند ای بحث در خصوص پسران نیز قابل طرح است ،لک جهتت رعایتت حجتم نوشتتار و
پیشگیر از اطالۀ کالم ،بحث از آن به مقالۀ دیگر موکول میگردد
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امامی )216/2 :1379 ،از نظر فقها حجر در معامالت ،خدشها در اهلیت طرف عقتد یتا ایقتاع
محسوب شده ،سب بطالن یا عدم نفوذ آن واقعۀ حقوقی میگردد منظور حقوقدانتان از حجتر
نیز منع قانونی شخص از اداره و تصرف در امور مالی ختویش استت صت ارت ،جنتون و ستفه از
اسباب حجر است ،چنانکه در مادۀ  1207ق م آمده است« :اشخاص ذیل محجتور و از تصترف
در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند )1 :ص ار  )2اشخاص غیر رشید  )3مجانی »
به نظر حقوقدانان ،حجر ناشی از انتفا اهلیت اجرا حق یا استیفا حق است ،نته ناشتی
از انتفا اهلیتِ دارا شدن حق (امامی ،همان204/1 ،؛ کاتوزیان2/2 :1379 ،و )3قتوانی حجتر
به دو هدف حمایت از محجوری  -که به علت فقدان یا نقصتان در عقتل یتا اراده ،ممکت استت
دارایی خود را در معرض نابود قرار دهند -و پیشتگیر از تبتاه شتدن حقتوق کستانیکته بتا
محجوری معامله میکنند ،تدوی شدهانتد (جزیتر 311-313/2 :1410 ،؛ بروجترد :1426 ،
52/1؛ زحیلی )414-415/5 :1409 ،که نهاد وتیت برا حمایت از کودک (بتهعنتوان یکتی از
مصادیق محجوری ) جعل شده است

 .2تعریف والیت و متصدیان آن در فقه و حقوق ایران
وتیت در ل ت فارسی یعنی حکم ،سلطنت ،حکومت ،زمامدار (طباطبایی و الیتا انطتوان:1348 ،
 )815واژۀ وتیت از کلمۀ ولیّ گرفته شده است؛ ولیّ در ل ت عرب به معنا آمدن چیز در پی چیز
دیگر است ،بدون اینکه فاصلها میان ای دو باشد که تزمته چنتی ترتّبتی ،قترب و نزدیکتی آن دو
بهیکدیگر است از ای رو ،ای واژه با هیئتها مختلف (با فتحه و کسره) در معانی ،حت ّ و دوستتی،
نصرت و یار  ،متابعت و پیرو و سرپرستی بهکار رفته که وجه مشترک همۀ ای معانی همان قترب
معنتتو استتت (راغتت اصتتفهانی 885 :1412 ،؛ حستتین زبیتتد واستتط  )310/20 :1414 ،در
لسانالعرب آمده است «به کسی که تدبیر امور یتیم بتهدستت اوستت و آن را انجتام متیدهتد ،ولتیّ
میگویند» (اب منظتور )407/15 :1414 ،وتیتت در اصتطالح حقتوقی عبتارت استت از «ستلطه و
اقتدار که قانون به جهتی از جهات به کسی اعطا میکند که امور مرتبط به غیر را انجام متیدهتد»
(امامی )201/5 :1379 ،و فقها وتیت بتر تصترف در امتوال کتودک و ازدواجتش را برعهتدۀ پتدر یتا
پدربزرگ او میدانند (شهید ثان  )459/5 :1410 ،وتیت ،مربو به تصرف در حقوق و اموال کودک،
تصمیم بر ازدواج قبل از بلوغ و حت بعد از بلوغ در برخی موارد است و جواز تصرف شترعی و قتانونی
در بدن ،عمل و مال کودکان را به ولی اعطا میکند ای جواز به دتلت ادلۀ عقلی و نقلی از اصل اولی
عدم وتیت -که بهموج آن هیچ انسان بر جان ،مال ،و بدنِ انسان دیگر ،حق تصرف و دخالت ندارد
و تفاوت میان ص یر و کبیر نیست -خارج است (شیخ انصار  ،بیتا546/3 :؛ صانعی.)10 :1385 ،
قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها ،برا طفل ص یر یا سفیه یا مجنون (در صورتی که سفه یتا
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جنون او متصل به صِ ر باشد) نوعی نمایندگیِ اجتنابناپایر مقرر کرده است ایت نماینتدگی کته بتا
نام «وتیت قهر » در مادۀ  1180ق م نام برده شده ،در درجۀ اول به پدر و جدّ پتدر تعلتق دارد و
از آن رو ،قهر است کته از سو شارع برا آن دو جعل شده است و مانند سایر وتیتتهتا (وتیتت
اراد وصیّ و وتیت قضایی قیّم) در قلمرو حاکمیتت اراده نیستت لتاا ولتیّ قهتر حتق استتعفا از
سمتش را ندارد طبق مادۀ  1194ق م ،پدر ،جد پدر و وصی منصوب از جان ایشان بهعنوان ولتی
خاص شناخته میشوند قهر نامیدن وتیت به آن سب است که طفل به محض تولد بتدون اعمتال
ارادها تحت وتیت پدر قرار میگیرد و توان ت ییتر یتا تنفیتا آن را نتدارد (کاتوزیتان)186 :1372 ،
مستفاد از مواد قانونی درمییابیم که مادر در جایگاه وتیت قرار نمیگیرد و منص وتیتت بتر فرزنتد
خود ندارد ،لیک میتواند ولی خاص قرار گیرد؛ بته ایت ترتیت کته در عنتوانِ ولتی ختاص تمرکتز
جنسیتی وجود ندارد و مادر میتواند از جان پدر یا جدّ پدر بهعنوان وصی تعیتی شتود و بتا ایت
عنوان ،ولی خاص فرزند خود تلقی گردد مطتابق نظتر مشتورتی شتمارۀ  5766/7- 10/9/1376ادارۀ
کل حقوقی قوۀ قضاییه ،اختیارات وصی با عنایت به مواد  56و  73قانون امتور حستبی و متادۀ 1194
قانون مدنی همانند اختیارات پدر و جد پتدر استت در قتانون متدنی و فقته امامیته نتامی از متادر
بهعنوان ولیّ برده نشده است رأ مشهور در فقه بر ای است که حقّ وتیت پس از پتدر ،متعلتق بته
جدّ پدر و جدِّ جد و هرچه بات رود ،است و اگر جدّ پدر زنده نباشتد ،بته حکتم متادۀ  1218ق م
برا محجور قیّم نص میشود و وتیتت بته متادر نمتیرستد در ایت بتاره متادۀ  1181ق م مقترر
میدارد :هریک «از پدر و جدّ پدر نسبت به اوتد ختود وتیتت دارنتد» حکتم یادشتده بته ادعتا
صاح جواهر اجماعی بی فقها امامیته استت (نجفتی )101/26 :1392 ،گرچته در بتی فقهتا
امامیه تنها اب جنید (قرن  4هجر قمر ) پس از پدر و جدّ پتدر بترا متادر اگتر رشتید باشتد،
وتیت قائل است (اب جنید اسکافی ،)252 :1416 ،ول فقها ای نظتر را نپستندیدهانتد و شتهید اول
ای نظر اسکافی را شاذّ میداند (شهید اول )323 :1414 ،عالوه بر اب جنید ،فقیهی به نتام ابوستعید
اصطخر (قرن  4هجر قمر ) معتقد است که مادر از لحتا وتیتت بتر متال ،بعتد از پتدر و جتدّ
پدر  ،و مقدّم بر وصیّ است و علت حکم خود را «زیادت شتفقت متادر» بیتان کترده استت (عالمته
حلی )80/2 :1400 ،از میان فقها معاصر نیز آیتاله صانعی در پاسخ به استفتایی در تاریخ  14تیتر
 1384چنی مرقوم داشته است« :در تمام موارد که پدر ،وتیت قهتر بته اعتبتار صت یر بتودن و
قاصر بودن فرزند دارد مادر هم وتیت دارد» (صانعی )589/2 :1388 ،و همچنتی در رستالها بتا
عنوان «قیمومت مادر» به استدتل بر نظریۀ ولیّ قهر بودن مادر پرداخته است

 .3صغیر ،حدود حجر و خروج از حجر در فقه و قانون مدنی ایران
ص یر در ل ت به معنی کوچک است و در اصطالح فقه و به تبع آن در حقوق ایتران ،کستی استت
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که به س بلوغ نرسیده باشد (سامت )5 :1390 ،در پیشینۀ حقوق مدنی ایتران ،بتی بلتوغ ،ست
ازدواج و رشد تفکیک وجود داشته است قانونگاار برا اولی بار در سال  ،1313با تصوی متاده
واحدۀ رشد متعاملی  ،حداقل س رشد در ایران را  18سال (برا دختر و پسر) تعیی نموده بتود
و در سال  ،1314در پی تکمیل کتاب هفتم به بعد قانون مدنی ،ازجمله کتاب دهم کته راجتع بته
حجر و قیمومت بود در مواد  1209و  1210ای قانون ،هجدهسالگی بهعنوان امارۀ قتانونی درنظتر
گرفته شد که اثبات خالف آن پس از رسیدن به س  15سال و یا اثبات عدم رشد پس از رستیدن
به س  18سال امکانپایر بود در نتیجه در موارد خاص (گارنامته ،بانتک و ) ست  18ستال بته
عنوان س اهلیت مشخص گردید در مادۀ  1041ق م ،س  15سال برا دختر و ست  18ستال
برا پسر س رشد ازدواج (قابلیت صحی نکاح) معی گردید و در نتیجه ،نکاح اشخاص پایی تر از
ای س ممنوع شمرده شد در ضم ِ ای مقرره برا دادگاه ای اختیار نیز لحا شد که در موارد
خاص بتواند برا دختر کته  13ستال و پستر کته  15ستال دارد اجتازه ازدواج صتادر نمایتد
کمیسیون قضایی مجلس در بازنگر سال  1361ظاهرا با انگیزۀ انطباق قانون مدنی با شرع ،متادۀ
 1209را نسخ و مواد  1210و  1041ق م را اصتالح نمتود در متادۀ  1210اصتالحی ،ست بلتوغ
بهعنوان امارۀ رشد مقرر و س بلوغ در پسر  15سال و در دختتر  9ستال قمتر معتی شتد امتا
مطابق تبصرۀ دوم همان ماده ،اموال ص یر را که به س بلوغ رسیده است در صورتی میتوان بته
او داد که رشد او ثابت شود به ای ترتی بی ماده و تبصترۀ دوم آن تعتارض بتهوجتود آمتد کته
علیالقاعده در عمل ،تقدم تبصره بر مت ماده ،بیاعتبار ِ اماریت ست بلتوغ بترا رشتد را ستب
شد حاف مادۀ  ،1209یعنی ل و مالک  18سال بهعنوان رشد نیز سکوت قانونگتاار در خصتوص
س رشد را موج شد رأ وحدت رویۀ شتمارۀ  30ستال  11364هیئتت عمتومی دیتوان عتالی
کشور که صدر مادۀ  1210را مختص امور غیرمالی ،و رشد در امور مالی را نیازمند اثبتات دانستته،
مویّد ای امر است (صفایی159 :1380 ،؛ کاتوزیان10-20 :1379 ،؛ امامی )314 :1379 ،به ایت
ترتی  ،تعارض موجود میان مادۀ  1210اصالحی با تبصرۀ  2آن و مشکالت ناشتی از حتاف امتارۀ
رشد موضوع مادۀ  1209ق م درعمل ،رویۀ قضایی را به سو پایرو هجدهسالگی بهعنوان امتارۀ
رشد سوق داد ای رویه از سو دفاتر اسناد رسمی ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتبار نیتز متورد
تبعیت قرار گرفته ،مجموعۀ نهادهتا ادار افتراد بتا  18ستال تمتام شمستی را رشتید و اعمتال
حقوقیشان را صحی تلقی مینمایند (شهید )247/1 :1380 ،
بنابرای درعمل و در رویۀ حقوقی ایران ،اشخاص به دو طریق از حجر خارج میشوند؛ یکتی
رسیدن به هجدهسالگی ،و دیگر حکم دادگاه به رشد پیش از ای س  ،درخواست صدور حکم
 1رأ شمارۀ  :30در مورد س بلوغ و اثبات رشد (صفحۀ  )591روزنامۀ رسمی شمارۀ  ،64.11.27.11936شتمارۀ
 -401هت 1364.11.9
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رشد از دادگاه از سو ص یرِ موضوع تبصرۀ  2مادۀ 1210ق م  -که به س بلوغ رستیده و بترا
تصرف در اموال و حقوق مالی خود نیاز به اثبات رشد دارد -و یا هر شخص ذ نفع دیگتر بته
دادگاه خانواده تقدیم میشود دادگاه با انجام تحقیقات محلی و جل نظر کارشنا بررسی ،در
صورت اثبات ،به صدور حکم رشد اقدام مینماید
خروج از حجر -چه با رسیدن به س رشد و چه با اثبات رشد در دادگاه -قبتل از ایت ست
آثار در پی خواهد داشت
اثر کلی زوال حجر و پایان دوران محجوریت شخص ای استت کته از سرپرستتی غیتر ختارج
شده ،بهطور مستقل اهلیت اجرا حقوق خود را بهعهده گیرد در متون قانونی نظیر قتانون متدنی
یا قانون امور حسبی در مورد دوران پس از زوال حجر سخنی نیامده است در قتانون متدنی فصتل
پنجم از کتاب دهمِ جلد دومِ آن بتا عنتوان «ختروج از تحتت قیمومتت» چنتد متاده در خصتوص
پایانیافت قیمومت آورده شده است ،ولی در مورد اثر اصلی پایان دوران ص ر مطلبی وجود نتدارد
مادۀ 153ق م میگوید« :پس از زوال سببی که موج تعیی قیم شده ،قیمومت مرتفع میشود»
که تنها اشاره دارد به زوال حجر که درنتیجه ص یر از قیمومت خارج خواهد شد و به آثار خروج از
قیمومت اشارها ندارد مهمتری اثر خاص رفع حجر نیز به استناد آیۀ رشد 1لزوم تسلیم اموالی از
ص یر -که در دست غیر است -به و (ص یر) میباشد حال اگر ختروج از حجتر از طریتق ازدواج
محجور نیز محقق شود ،علیالقاعده همی آثار بر آن مترت خواهد بود

 .4خروج دختر از والیت پدر به سبب ازدواج ،از دیدگاه روایات
در موضوع مورد بحث ،سه دسته روایات قابل احصا است :دسته اول ،روایات دالّ بر خروج دختر
از وتیت پدر بهوسیلۀ ازدواج به شر داشت  9سال؛ دستۀ دوم ،روایات دال بتر پیتدایش حتق
فسخ ازدواج برا دختر بعد از بلوغ؛ و دستۀ سوم ،روایات دال بر مختار بودن ثیبه در ازدواج

 .1 .4دستۀ اول ،خروج دختر از والیت پدر با ازدواج به شرط داشتن نه سال
در متون روایی ،تعداد از روایات بیانگر پایان کودکی دختر هستند که به نهسالگی رستیده و
ازدواج کرده است:
 -1امام باقر(ع) :اگر دختر نهساله شد ،یُتم و کودکی او پایان میپتایرد و ازدواج متیکنتد و
تمام حدود بر او جار میشود( 2کلینی)198/7 :1407 ،
 1نساء6 :
« 2مُحمَّدب ُ یحْی ع ْ أحْمد ب ِ مُحمَّدٍ ع ِ ابْ ِ محْبُوبٍ ع ْ أبِی أیُّوب الْخزَّازِ ع ْ یزِیتد الْکُناسِتیِّ عت ْ أبِتی جعْفترٍ
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 -2از امام باقر (ع) سؤال شد :اگر دختر نهساله شد ،ولی حیض نشد ،آیتا حتدود بتر او اجترا
میشود؟ فرمود  :بله وقتی وارد بر شوهر شد و  9سال داشت ،کودکی او پایان یافته ،مالش را در
اختیار مینهند و حدود بر ضد و به نفع او اقامه میشود( 1طوسی383 /7 :1407 ،ت)382
مجلسی هر دو روایت را به «حس کالصتحی » (مجلستی137/8 :1406 ،؛ همتان)25/10 ،
توصیف کرده است دلیل تنزل سند از صحی به حس وجود یزید الکناسی است کته وثتاقتش
محل اختالف است لک به نظر برخی فقها ،وجود ای روایت در جوامع معتبتر روایتی و وجتود
بزرگان در سلسلۀ سند و کثرت نسبی روایت راو  ،قرینها جهت اطمینان به ای روایت استت
(حکیم455/14 :1404 ،؛ قار )133 :1374 ،
 -3امام باقر(ع) فرمود :دختر مانند پسر نیست ،زیرا هرگاه دختر ازدواج کند و در نُتهستالگ
با او نزدیک شود ،یتیم او ازبی م رود ،مالش به او داده م شتود ،کتار او در خریتد و فتروو
نافا است و به سود او دیگر بازخواست میشود و او بته ستود دیگتر متورد بازخواستت قترار
م گیرد( 2کلین 198/7 :1407 ،ت )197مجلسی سند ایت روایتت را قتو (مجلستی ،همتان،
 )25/10و برخی فقها آن را صحی میدانند (نجفی)25 /26 :1392 ،
در ای روایات که گفته شده به لحا سند از اعتبار قابل قبولی برخوردار است ،بهصراحت
ازدواج دختر سببی در پایان حجر او دانسته شده است نکتۀ شایان ذکتر در ایت روایتات ،عتدم
موضوعیت عدد یادشده در ترت احکام است بلکه در جا خود بهروشتنی ثابتت متیشتود کته
عدد که در روایات مختلف به تفاوت بیان شده ،صرفاً طریقی برا احراز موضوع استت و ختود
موضوع حکم تلقی نمیشود (زمانیان)62 :1388 ،

 .2 .4دستۀ دوم ،حق فسخ بعد از بلوغ
دیگر روایات مرتبط با موضوع بحث حاضر ،اخبار هستتند کته معصتوم بترا کتودکی کته در
طفولیت به ارادۀ ولی به ازدواج درآمده است ،بعد از رسیدن به بلوغ ،اختیتار در تتداوم یتا فستخ
عقد نکاح قائل میشود:
 -1محمدب مسلم میگوید از امام باقر (ع) دربارۀ ازدواج پستربچه بتا دختربچته پرستیدم؟
عقال :الجاریه إذا بل ت تسع سنی  ،ذُهِ عنها الیُتم و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامه علیها و لها»
« 1أحْمدب ُ مُحمَّدب ِ عِیس ع ِ الْحس بْ ِ محْبُوبٍ ع ْ أبِی أیُّوب الْخزَّازِ ع ْ یزِید الْکُناسِیِّ قال :قُلْتُ لِتأبِی جعْفترٍ
قال نعم إذا دخلت علی زوجها و لها تسع سنی ذُهِ عنها الیُتم و دفع إلیها مالهتا و أقیمتت الحتدود التامته
علیها و لها »
« 2مُحمَّدبْ ُ یحْی ع ْ أحْمدبْ ِ مُحمَّدٍ ع ِ ابْ ِ محْبُوبٍ ع ْ عبْدالْعزِیزِ الْعبْدِ ِّ ع ْ حمْزۀبْ ِ حُمْتران عت ْ حُمْتران قتال:
سألْتُ أباجعْفرٍ ع قال ان الجاریه لیست مثل ال الم ،ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنی ذه عنهتا
الیتم و دفع الیها مالها ،و جاز امرها فی الشراء و البیع ،و اقیمت علیها الحدود التامه ،و أخا لها و بها»
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فرمود :اگر پدرشان آنان را به ازدواج درآورد جایز است ،ول دو کودک پس از بلتوغ حتق خیتار
]برهم زدن ازدواج[ دارند( 1طوسی237 /3 :1375،؛ حر عاملی ،همان ،209 /14 ،ح  )8مجلسی
سند ای روایت را صحی میداند (مجلسی اول)137/8 :1406 ،
 -2یزید کناسی 2از امام باقر (ع) پرسید چه زمان پتدر متیتوانتد دختتر را بتدون اجتازهاو
شوهر دهد؟ فرمود :اگر پیش از نُهسالگ او را به ازدواج درآورد ،وقت نُهستاله شتد ،حتق خیتار
دارد گفتم :اگر پدر پیش از نُهسالگ او را به ازدواج درآورد و نُهساله شتد و مخالفتت نکترد آیتا
ازدواج رواست؟ فرمود :تا زمان اتمام نُهسالگ نم تواند مخالفت کند یا تصتمیم گیترد ،و وقتت
به نُهسالگ رسید ،حق قبول یتا رد دارد ،گرچته هنتوز حتیض ندیتده باشتد( 3طوستی:1407 ،
 )382/7مجلسی ای روایت را با تعبیر «حس کالصحی » توصیف کرده است
در مقابل روایاتی هم هستند که وجود ای حق فسخ را نفی میکنند:
 -1عبداهللب صلّت میگوید :از امام صادق دربارۀ دختر خردسال که پدرو او را بته ازدواج
درآورده پرسیدم که آیا پس از بلوغ ،اختیار ]در فسخ ازدواج[ دارد ،فرمود :خیر بتا وجتود پتدر
اختیار ندارد( 4حر عاملی ،همان ،207 /14 :ح)3
2ت علیب یقطی میگوید :از امام کاظم (ع) پرسیدم آیا دختر و پسر سهستاله را متیتتوان
تزویج نمود و کمتری حد ازدواج کودکان چیست؟ اگر دختر بالغ شد و راضی نبود چه وضعیتی
دارد؟ فرمود :اگر پدر یا ولی او راضیاند اشکالی نتدارد( 5طوستی236/3 :1375 ،؛ همتو:1407 ،
 )382/7ای روایت را تنها شیخ طوسی نقل کرده و در کت روایی کلینی و صدوق وجود ندارد
1
2
3

4
5

«أحْمدُب ُ مُحمَّدِ ب ِ عِیس ع ِ الْحس ِ ب ِ محْبُوبٍ ع ِ الْعلاءِ ع ْ مُحمَّدِب ِ مُسْلِمٍ قال :سألت ابتاجعفر (ع ) عت
الصبی یتزوج الصبیۀ قال (ع) :ان کان ابواهما اللاان زوجاهما فنعم جائز و لک لهما الخیار اذا أدرکا»
در نسخۀ وسائل ،برید الکناسی آمده ،ولی در مصادر اصلی مانند کتاب تهای و استبصتار ،یزیتد الکناستی آورده
شده است
«أحْمدُب ُ مُحمَّدِب ِ عِیس ع ِ الْحس ِ ب ِ محْبُوبٍ ع ْ أبِی أیُّوب الْخزَّازِ ع ْ یزِید الْکُناسِیِّ قال :قلت تبتی جعفتر:
مت یجوز لالب أن یزوجّ ابنته و تیستأمرها؟ قال :إذا جازت تسع سنی  ،فان زوّجها قبل بلتوغ التستع ستنی ،
کان الخیار لها إذا بل ت تسع سنی  ،قلت :فإن زوّجها أبوها و لم تبلغ تسع سنی فبل هتا ذلتک فستکتت و لتم
تأب ذلک ،أیجوز علیها؟ قال :لیس یجوز علیها رض فی نفسها و تیجوز لها تتأبّ و تستخط فتی نفستها حتت
تستکمل تسع سنی  ،و إذا بل ت تسع سنی جاز لها القول فی نفسها بالرضا و التأبّی و جاز علیهتا بعتد ذلتک و
إن لم تک أدرکت مدرک النساء ،قلت :أفتقام علیها الحدود و تؤخا بها و هی فی تلک الحتال و إنمتا لهتا تستع
سنی و لم تدرک مدرکالنساء»
ع عدۀ م اصحابنا ،ع احمدب محمد ،ع الحسی ب سعید ،ع عبداهللب الصلت :قال ستألت اباعبتداهلل (ع):
ع الجاریۀ الص یرۀ یزوجها ابوها ،لها امر اذا بل ت؟ قال لیس لها مع ابیها امر
احمدب محمدب عیسی ،ع الحس ب علیب یقطی  ،ع اخیته الحستی عت علتیبت یقطتی قتال «ستأل
اباالحس (ع) اتزوج الجاریۀ و هی بنت ثالث سنی او یزوج لل الم و هو اب ثالث ستنی ؟ و متا ادنتیحتد ذلتک
الا یزوجان فیه؟ اذا بل ت الجاریۀ فلم ترض فما حالها؟ قال تبأ باالک اذا رضی ابوها او ولیها»
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هردو مجلسی و غال فقها روایت را صحیحه میدانند( 1مجلستی اول135/8 :1406 ،؛ مجلستی
دوم284/12 :1406 ،؛ شهیدثانی175/7 :1413 ،؛ بحرانی)205/23 :1367 ،
در حل تعارض ای دو دسته روایت ،چند نکته قابل تأمل است اول اینکه به لحتا برابتر
خلقت انسانی ،اصل اولی عقالئی ،عدم وتیت هر انسانی بتر دیگتران و جتواز اعمتال ستلطۀ هتر
شخصی نسبت به خویشت به نحو مستقل از دیگران و خروج از ای اصل نیازمند دلیتل قتو و
نصّ شارع است بر فرض پایرو جواز تزویج ص ار ،سل حق فسخ ایشان مختالف ایت اصتل و
چنانکه گفته شد صرفاً به دتلت ادلّۀ قطعیه ممک است تردید از تعارض یادشتده ،مشتقت در
خروج از ای اصل در موضتوع بحتث را بتهدنبتال دارد نکتتۀ دوم اینکته در روایتات دستتۀ دوم
ج بتر دستتۀ مقابتل خواهتد بتود
احتمال تقیه وجود دارد و ای احتمال در مقام تعتارض متر ّ
بنابرای بهرغم اعراض مشهور -که در سطور آتی به آن اشاره خواهد شد -از روایتات دستتۀ اول
باید گفت ،به جهت موافقت با اصل و مخالفت با عامه ای روایات مرجَّ هستند
البته شایان ذکر است که فقها در پیدایش حق فسخ ازدواج برا دختر پس از بلوغِ او متفق
نیستند متقدمی ِ فقها و عدها از متأخری مخالف وجود ای حق (مفید ،بیتا39/18 ،؛ طوسی،
بیتا426/1 ،؛ اب براج167 :1406 ،؛ طباطبائییزد  )631/5 :1417 ،و حتی مدعی اجمتاع بتر
آناند (طوسی284/4 :1414 ،ت285؛ اب زهره274 :1375 ،؛ نجفی ،)173/29 :1392 ،و برخی
متأخری (خویی278/2 :1364 ،؛ صانعی52 :1385 ،؛ همچنی ر ک حاشیه بر عروۀ بروجرد ،
خوانسار  ،نائینی ،عراقی ،حجت کوهکمرها  ،رفیعی قزوینی ،گلپایگانی و امام خمینی) قائل بته
صاح ای حق بودن دختر هستند بتدیهی استت اجمتاع یتادشتده بته دلیتل وجتود متدارک
پیشگفته ،محتمل المدرک است و چنانکه اصولیون تصری نمودهاند اجماع مدرکی فاقد ارزو
استناد و حجیت است (سرورحسینی)141-146/2 :1409 ،
عالوه بر مردودیت دلیل اجماع ،خوئی در مقابل دستۀ اول به قاعدۀ تضرر استناد میکنتد و
میگوید روایت محمدب مسلم از حیث سند قابل اعتماد و موضوع آن در فرضتی استت کته دو
طرف عقد ،نابالغاند از ای رو ،برخی فقها معتقدند اگر ولتیّ ،کتودک را بته ازدواج بتالغ درآورد،
 1سند روایت از نظر مجلسی ها و اغل فقها معتبر استت احمتدب محمتدب عیستی از ثقتات و صتاح تألیفتات
متعدد است (طوسی ،بیتا351 :؛ عالمه حلی )13 :1417 ،حس بت علتیبت یقطتی و بتردارو حستی بت
علیب یقطی نیز ثقه هستند (طوسی ،همان355 :ت354؛ حلی115 :1392 ،؛ عالمه حلی 39 :1417 ،و )49
علیب یقطی که عالمان شیعی نظیر نجاشی ،شیخ طوستی ،عالمته حلتی ،ابت شهرآشتوب ،مامقتانی و ستید
ابوالقاسم خویی و را از خواصّ یاران امام کتاظم (ع) شتمردهانتد کته جایگتاه واتیتی نتزد آن امتام داشتته و
هیچکس سرزنشی نسبت به او گزارو نکرده است ای افتراد علتیبت یقطتی را فترد دارا کتتاب ،فقیته،
متکلم ،ثقه ،جلیلالقدر و مورد اعتماد توصیف کتردهانتد (نجاشتی45 :1424 ،؛ طوستی154 :1351 ،؛ عالمته
حلی100 :1417 ،؛ اب شهرآشوب99 :1353 ،؛ خویی 243/13 :1403 ،و )242
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دیگر حق فسخ وجود ندارد (خویی .)278/2 :1364 ،ولتی بعیتد استت صت یر بتودن دو طترف
خصوصیتی داشتهباشد و لاا اگر صحیحۀ محمدب مسلم منحصر به فترض ختاص باشتد ،مقیِِِّتد
سایر روایات میشود یعنی دختر پس از بلوغ حق خیار ندارد ،مگر آنکه همسرو نیز خردستال
باشد ،ولی اگر مدلول روایت عام باشد ،با روایات قبتل در تعتارض استت و تترجی بتا صتحیحۀ
محمدب مسلم است ،زیرا مخالف عامه است از طرفی به دلیل خالف اصتل 1بتودن وتیتت ،بته
حداقل اکتفا میشود و حداقل ای است که دختر پس از بلوغ بتوانتد عقتد را فستخ کنتد و اگتر
نتوان صحیحۀ محمدب مسلم را به نحو عام مقدم داشت ،از قاعدۀ تضرر میتوان متدد جستت،
زیرا اگر ای ازدواج خوشایند دختر نباشد ،عمر باید ضررها روحی و عاطفی را متحمل شتود
که با حکومت قاعدۀ تضرر مرتفع میگردد ،زیرا قاعدۀ تضرر منحصتر بته ضترر متاد نیستت
همچنی خوئی در رد قول برخی فقها مبنی بر انحصار حق فسخ بعد از بلوغ بته پستر کته در
خردسالی به عقد ازدواج درآمده است ،میگوید :اگر خیار به کمک تضترر ثابتت شتود ،تفتاوتی
میان دختر و پسر نیست (خویی ،همان)280/2 :؛ بنابرای حق فسخ پتس از بلتوغ بترا دختتر
ثابت است (مهریز )32 :1378 ،
دتل ت وجود حق فسخ بر مطلوب و مدعا ای تحقیق به ای نحو است که وقتی بته دختتر
حق فسخ اعطا میشود ،در واقع او دارا اهلیت شناختهشده استت ،زیترا حتق فستخ از امتور
است که نیاز بهاهلیت دارد البته احتمال دارد گفته شود که داشت حق فسخ مالزمها با ثبوت
رشد ندارد و بنابر مصلحتی در نکاح بهطور خاص ای حق به زن داده شده است ولتی در جتواب
باید گفت تفاوت موجود بی بال ۀ رشیدۀ باکره که نیاز بته إذن پتدر در ازدواج دارد و ثیبته کته
بدون إذن ازدواج میکند ،موید بر عدم حجر ثیّبه است و ای تفاوت در کالم برختی همچتون
صاح عروه و امام خمینی مورد بحث قرار گرفته است (حاشیۀ عروهالوثقی ،مستئلۀ  1از فصتل
اولیاء عقد؛ تحریرالوسیله مسئلۀ  2فصل  )4و برگرفته از همتی نظریتات ،در رأ وحتدت رویتۀ
شمارۀ  -126به تاریخ  31اردیبهشت  1363هیئت عمومی دیوان عالی کشور برا متادۀ 1043
ق م ،دخول مطلقاً (مشروع یا غیرمشروع) سب سقو وتیت پدر دانسته شده است

 .3 .4دستۀ سوم ،روایات مختار بودن ثیّبه
در تعریف و حکم ثیبه به اختیار در نکاح دیگرو ،رشید بودن لحتا نشتده و ایت امتر یتاریگر
اثبات مدعا تحقیق حاضر است با ای بیان که حکم به اینکته اختیتار ازدواج ثیبته بته دستت
خودو است و هیچ اشارها هم به دخالت عنصر رشد نشده است ،نشتان متیدهتد کته ازدواج
کردن ای فرد موج شده است و از تحت وتیت خارج شود البته در صورتی میتوان به ای
 1اصل عقلی عدم وتیت بر دیگر
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دلیل استناد جست که صرف ازدواج را مالک ثیبوبت بدانیم و مدخوله بودن شر صدق «ثیبه»
نباشد؛ چه اینکه روایات در ای موضوع دو دسته هستند :برختی روایتات متالک ثیبته بتودن را
سابقۀ ازدواج دانستهاند امام صادق (ع) فرمود« :زن اگر قبال ازدواج کرده باشتد ،صتاح اختیتار
امورو است و میتواند مرد هتمشتأنش را خواستتگار و بتا او ازدواج کنتد»( 1کلینت :1407 ،
 ،392/5ح5و )6دستۀ دیگر ،عالوه بر ازدواج ،دخول و آمیزو را مالک ثیبه بودن و سقو إذن
پدر بیان نمودهاند؛ مانند اینکه از امام کاظم (ع) سؤال شد :پدر میتواند دختتر را بتدون إذنتش
تزویج کند؟ امام (ع) فرمود« :بله! دختر نمیتواند مخالفت کنتد مگتر قتبالً ازدواج کترده و بتا او
دخول شده (ثیبه) که در ای صورت شوهر دادنتش بتدون اجتازهاو جتایز نیستت» (عریضتی،
112 :1368؛ حرعامل  ،همان)286/20:
در پی اختالف در روایات ،فقها نیز در اعتبار دخول در صدق ثیبوبت متفق نیستتند قتائلی
به عدم مالکیت دخول در صدق ثیبوبت ،معتقدند میتوان بتی دو دستته روایتت جمتع عرفتی
نمود و مالک هردو را ازدواج دانست ،چون غالباً ازدواج منجر به آمیزو میشود و قیتد آمیتزو
از باب غالبیت است لاا ثیبه زنی شوهرکرده است ،هرچند دخولی نشده و بتاکره باشتد (مکتارم
شیراز  )286 :1425 ،در مقابل ،برخی فقها گفتهاند :لفظ نکاح در روایتات دستتۀ اول بتر فترد
غال آن ،یعنی نکاحِ با آمیزو حمل میشود و در دو گروه روایت ،مالک ثیبه بودن یتا نبتودن،
آمیزو و عدم آمیزو به سب ازدواج است؛ بنابرای ثیبه زنی شوهرکرده است که با نزدیکی از
سو شوهر ازالۀ بکارت شده باشد اما ازالۀ بکارت بهغیر آمیزو مانند مرض ،ورزو یا به سب
زنا و یا به شبهه ،در احکام ملحتق بته بتاکره استت (طباطبتای یتزد 625/5 :1419 ،؛ نراقت ،
123/16 :1415؛ شهید ثان  )144/7 :1413 ،صحت استناد روایتات دستتۀ اول (مجلستی اول،
 )143 /8 :1406در مقابل ارسال روایات گروه دوم موج برتر آنها و درنتیجته عتدم اعتبتار
دخول است بنابرای ای روایات که ثیبه را مختار در امور خویش معرفی میکند نیز متیتوانتد
دلیلی بر اثبات مدعا ای تحقیق و مؤثر بودن ازدواج در خروج از حجر باشد

 .5حجر و خروج از آن در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه طریق رایج اهلیت استیفا حصول وضتعیتی استت کته « »majoritéخوانتده
 1علِیُّب ُ إِبْراهِیم ع ْ أبِیهِ و مُحمَّدُب ُ یحْی ع ْ أحْمدبْ ِ مُحمَّدٍ جمِیعاً ع ِ ابْ ِ أبِیعُمیْرٍ ع ْ حمَّتادب ِ عُثْمتان عت ِ
الْحلبِیِّ ع ْ أبِی عبْدِاللَّه ع أنَّهُ قال :فِی الْمرْأۀِ الثَّیِّ ِ تخْطُ ُ إِل نفْسِها قال هِی أمْلکُ بِنفْسِتها تُتولِِّی أمْرهتا مت ْ
شاءتْ إِذا کان کُفْواً بعْد أنْ تکُون قدْ نکحتْ رجُلًا قبْلهُ
أبُوعلِیٍّ الْأشْعرِ ُّ ع ْ مُحمَّدبْ ِ عبْدِالْجبَّارِ ع ْ صفْوانب ِ یحْی ع ِ ابْ ِ مُسْکان ع ِ الْحست ِبت ِ زِیتادٍ قتال :قُلْتتُ
لِأبِی عبْدِاللَّه ع الْمرْأۀُ الثَّیِّ ُ تخْطُ ُ إِل نفْسِها قال هِی أمْلکُ بِنفْسِها تُولِِّی أمْرها م ْ شاءتْ إِذا کتان لابتأْ بِتهِ
بعْد أنْ تکُون قدْ نکحتْ زوْجاً قبْل ذلِک
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می شود مترجمان آثار حقوقی ای اصطالح را در برگردان به فارسی ،بلوغ ،رشد یا کبر گفتهانتد
با توجه به فقدان نهاد بلوغ در سیستم حقوقی فرانسه ،ترجمۀ نخست چندان دقیق نیستت و در
صورت انتخاب ای معادل ،منضم کردن توضی تفاوت و عدم تطابق مفهتوم «بلتوغ» در حقتوق
فرانسه و حقوق ایران ضرور خواهد بود چه اینکه لزوماً فترد «بتالغ» در فقته و حقتوق ایتران،
مصداق « »majoritéدر حقوق فرانسه نیست «رشد» را هم نمیتوان معادل مناسبی بترا واژۀ
موردبحث دانست ،زیرا اگر برا کسی قبل از رسیدن به سنی که قانون امارۀ رشد دانسته است،
از طریق دادگاه اثبات رشد شود ،ای فرد رشید است ،اما مصداق « »majoritéنیستت بنتابرای
«کبر» یا همان «بزرگسالی» را باید بهتری ترجمه برا ای واژه دانست که حصول آن در گترو
رسیدن به س خاصی که قانون مشخص میکند است و علیالقاعده کسی که به س کبر برسد،
دارا اهلیت محسوب میشود ،مگر اینکه خالفش ثابت شود ای واژه بهتنهتایی و بتدون قیتد،
ناظر بر جنبۀ متدنی استت و در مباحتث کیفتر بته همتراه قیتدها مترتبط بتهکتار متیرود
()Bénabent, 2018, p. 96

 .1 .5پیشینۀ تحوالت سن اهلیت
بر اسا فرمان هنر سوم (فرمان بلوآ  )1579در قانون سلطنتی ،1س بلوغ متدنی (
 25 2)de la Majorité Civileستتتال ،و ست ت بلتتتوغ ازدواج ( L'age de la Majorité
 25 ،3)Matrimonialeسال برا دختر و  30سال برا پسر تعیی شد
در جمهتور اول ( ،4)Législation révolutionnaireطتی فرمتانی در  20ستپتامبر ،1792
س بلوغ مدنی (کبر) و س بلوغ ازدواج ،برا مردان و زنان به  21سال کاهش یافت
قانون مدنی ناپلئون )1804( 5در مادۀ  488فرمتان قبلتی ست بلتوغ متدنی (کبتر) ،یعنتی
مالکیت 25سالگی را تأیید کرد و س بلوغ ازدواج را  21سال برا زنان و  25سال برا مردان
تعیی نمود
6
در طول جمهور سوم ( ، ) la IIIe républiqueقانون  21ژوئ  ،1907س بلتوغ ازدواج را
برا هردو جنس  21سال درنظر گرفت
درخواست کاهش ست بلتوغ (اعتم از متدنی و ازدواج) در جنتبش دانشتجویی متی ،1968
L'age

1. Législation royale (ordonnance de Blois, 1579).

 2س بلوغ مدنی ،سنی است که از نظر قانونی فرد صالحیت اعمال اجرا حق ختود را دارد و نیتز مستئولیت متدنی بتر او
بار میشود
 3سنی که در آن شخص میتواند بدون اجازۀ والدی یا قیم ازدواج کند
4. Loi du 20 septembre 1792.
5. Le Code civil napoléonien (loi du 1er germinal an XII, 1804).
6. La loi du 21 juin 1907.
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موج شد از ژوئیۀ  1968تا  1974هشت تیحه در مورد کاهش س بلوغ متورد بررستی قترار
گیرد و کاهش س ازدواج یکی از وعدهها انتخاباتی همۀ نامزدها انتخابات ریاست جمهور
 1974قرار گرفت از طرفی ،کشورهایی مانند بریتانیا در اوایتل ستال  ،1969جمهتور فتدرال
آلمان در سال  ،1970و ایاتت متحده در  ،1971س بلوغ مدنی را به  18سال کاهش دادند
جدول شمارۀ  :1پیشینۀ تحوالت سن اهلیت
سن بلوغ مدنی (کبر)

سن بلوغ ازدواج

واقعۀ قانونگذاری

Age de la Majorité Civile

Age de la Majorité
Matrimoniale

 25سال هردو

 25دختر–  30پسر

Législation royale (ordonnance de Blois,
)1579

 21سال هردو

 21سال هردو

Législation révolutionnaire (loi du 20
)septembre 1792

 21سال (مادۀ  488ق م ف
قدیم)

 21دختر–  25پسر

Le Code civil napoléonien (loi du 1er
)germinal an XII, 1804

 21سال هردو

La IIIe république (la loi du 21 juin
)1907

 18سال هردو

Loi du 5 juillet 1974

 18سال هردو

در  5ژوئیۀ  ،1974رئیسجمهور تازهمنتخ  ،والر ژیسکار دست  ،1به وعده انتخاباتی خود
عمل کرد و هر دو س بلوغ ازدواج و س بلوغ مدنی را برا هر دو جتنس (زن و مترد) بته 18
سال کاهش داد ای پیشرفت شکاف را در خصوص همسایگان اروپایی که سالها قبل س بلوغ
را اصالح کرده بودند ،پر میکرد ( Dumouch, 2018, p. 9; Amiable, 1861, p. 231; Genton,
)1973, p. 3; Courbe; Jault-Seseke, 2012, p. 53, Savatier, 1965, p. 45

 .2 .5خروج از حجر در حقوق فرانسه
در حال حاضر طبق مادۀ  414ق م فرانسه« :کبر در 18ستالگی حاصتل شتده ،شتخص اهلیتت
انجام کلیۀ اعمال حقوقی را دارد» و تفاوتی بی دختر و پسر نیست و شخص از والتدی و قتیم
مستقل است و اهلیت مطلق دارد ) .(Carbonnier, 2004, p. 187, n 115مقابل کبر ،ص ر است
و به شخصی که به  18سال نرسیده ،ص یر گویند ( 388ق م فرانسه) کته از ادارۀ امتور متالی و
غیرمالی خود بدون دخالت نمایندۀ قتانونی ممنتوع استت (Starck, Roland, Boyer, 1993, p.
1. Valéry Giscard d'Estaing
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) 154, n 36البته اثبات اهلیت قبتل از ست کبتر ممکت استت ،کته بته آن «امانسیپاستیون»
( )Émancipationمیگویند از نظر ل و امانسیپاسیون (خروج از حجر) بته معنتا رهتا شتدن
شخص از نظارت دیگر است 1و در اصطالح ،نهاد حقوقی است که ص یر پتیش از رستیدن بته
هجدهسالگی از وتیت والدی یا قیم خارج و واجد اهلیت میشود Carbonnier, 2004, p. 187,
) n 115؛ کاظمی و برزویی )18-19 :1394 ،برخی امانسیپاسیون را به «حصول رشد» یا «رفع
حجر» ترجمه کردهاند باید توجه داشت کته نهتاد امانسیپاستیون ،روشتی بترا اثبتات اهلیتت
اشخاصی است که به س کبر ( 18 :Majoritéسال) نرسیدهانتد (ولتی بایتد بته شتانزدهستالگی
رسیده باشند) و مبتنی بر ای واقعیت است که چون س کبر امارۀ رشد و اهلیتت استت و ایت
اماره نسبی است ،راهها دیگر نیز برا اثبات اهلیت میتوان تصتور نمتود و همتانطتور کته
امکان اثبات حجر شخص بعد از س کبر وجود دارد ،امکان اثبات رشد او قبل از ست کبتر نیتز
وجود دارد و شاید شخصی قبل از رسیدن به س کبر ،رشید شود ای نهاد در بیشتر کشورها
غربی که مفهوم «بلوغ» شناختهشده نیست و مالک اهلیت ،رشد عقلی و جستمی استت ،وجتود
دارد امانسیپاسیون یا در اثر ازدواج است و یا بهواسطۀ حکم دادگاه که به احراز قضایی رشتد در
ایران شباهت دارد بنابرای در نظام حقوقی فرانسه خروج از حجر از سته طریتق ممکت استت:
ازدواج که امانسیپاسیون قانونی نامیده میشود ،احراز اهلیت از سو دادگاه کته امانسیپاستیون
قضایی نام دارد ،و رسیدن به س هجدهسالگی (مادۀ  414ق م ف)
الف) حصول رشد (رفع حجر) قانونی ( )Émancipation légaleمطتابق متادۀ 413-1
ق م فرانسه ،اگر ص یر (مشرو به گاار از شانزدهسالگی) ازدواج کند از وتیت خارج متیشتود
در ای حالت خروج از حجر نتیجۀ قهر ازدواج است؛ یعنی بته محتض ازدواج ،صت یر از حجتر
خارج شده ،رشید شناخته میشود با مرگ همسر و یا طالق در دوران امانسیپ (بازۀ  16تتا 18
سال) ،ای رفع حجر پابرجاست تحصیل اهلیت در نتیجۀ ازدواج یک سنّت قدیمی فرانسه است
که نظیر آن را در حقوق ایران نمیتوان یافت
البته ای نکته نباید از نظر دور بماند که ازدواج هم تنها از س مشخصی ممک استت و پتیش
از آن ازدواج افراد قانوناً بهرسمیت شناخته نشده ،آثار چون رفع حجر را نمیتوان بتر هتر نتوع از
ازدواج غیرقانونی بار نمود در حال حاضر مطابق مادۀ  144ق م فرانسه ،س ازدواج بترا دختتر و
پسر  18سال تعیی شده است ) (Courbe, 2008, pp. 454-457لک دو مادۀ  145و  148همتان
قانون دو معافیت سنی ( )Exception la dispense d’âgeاز مادۀ  144را مقرر مینمایند:
 طبق مادۀ  145ق م ف ،دادستان نیز در مورد معافیت از شر سنی ( 18ستال) بتا احترازشرایط میتواند حکم به ازدواج دهد
1. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/émancipation/28505
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 طبق مادۀ  148ق م ف ،ص ار بدون اجازۀ پدر و مادر خود نمیتوانند ازدواج نماینتد ،و درصورت اختالف بی پدر و مادر ،نظر فرد موافق مرجَّ و مالک عمل خواهد بود؛ و البتته حتداقل
سنی که والد میتواند به آن رضایت دهد16 ،سالگی است همچنی 15 ،سالگی در دعاو تجاوز
جنسی و روابط خارج از ازدواج بهعنوان س رضایت جنسی (( )Consentement Sexuelقابلیتت
برقرار روابط جنسی) مطرح شده است که قاضی میتواند بته آن استتناد کنتد(Fenouillet, 1
)2019,231, Bernard-Xémard, 2020. 65

ب) حصول رشد قضایی ( )Émancipation juridiqueخروج از حجر با تصمیم دادگتاه
است و «امانسیپاسیون قضایی» نامیده میشتود )(Mazeaud; Chabas, 1995, p.512, n 1136
البته دو شر برا خروج از حجر در ای مورد وجود دارد؛ اوتً صت یر بته ست  16ستال تمتام
رسیده باشد و ثانیاً والدی یتا یکتی از آنهتا (متادۀ  413-2ق م فرانسته) و یتا شتورا ختانواده
(( )Conseil de familleمادۀ 3ت  413همان قانون) از دادگاه خروج ص یر از حجر را درخواستت
کند ) (Carbonnier, 2004, p. 187, n 115; Marty; Raynoud, 1972, p. 615سپس دادگاه به
موضوع رسیدگی نموده ،در صورت وجود ادلۀ کافی ،حکم به ختروج از حجتر صت یر را صتادر و
درغیر ای صورت درخواست را رد میکند نکتۀ شایان ذکر ای استت کته در امانستیپ قضتایی،
اعطتتا اهلیتتت بتته نحتتو صتتددرصتتد و کامتتل نیستتت و فتترد بایتتد بتترا ازدواج کتتردن یتتا
بتتهفرزندخوانتتدگی درآمتتدن ،احکتتام مشتتابه زمتتانی را کتته محجتتور بتتوده استتت ،رعایتتت کنتتد
( )Carbonnier, 2004, n˚ 173, p. 290-291همچنی و حق رأ ندارد و اجتازۀ راننتدگی تتا
قبل از هجدهسالگی را نخواهد داشت2
ریشۀ امانسیپاسیون فرانسه را باید در حقوق رم جستجو کرد در حقوق رم کسی که به س
 25سال نرسیده بود محجور بود و فقط فرمان امپراطور متیتوانستت او را قبتل از ایت ست  ،از
حجر خارج کند؛ البته به شرطی که تواناییاو برا ادارۀ اموال خود ثابتت متیشتد ایت نتوع
اهلیت در رم « »venia aetatisنامیده میشد و اهلیت کامتل بته صت یر اعطتا نمتیکترد؛ یعنتی
نمیتوانست اموال غیرمنقولش را به دیگر منتقل کند یا به ره گاارد یا هبه نماید ولی بعتد
از حکمِ رشد و  ،سلطۀ پدر ( )Patria potestasازبی میرفت و ص یر بتا برختوردار از ایت
تأسیس از تحت وتیت بودن و حجر خارج میشد (کاظمی و برزویی)23-24 :1394 ،
 1عدم رضایت برا مقاربت جنسی عاملی تعیی کننده برا جرایم جنسی است .ای موارد در مواد  222بته بعتد
قانون کیفر  1994گنجانده شده است .تعرض جنسی به خردسال جرمتی استت کته شتامل متادۀ 25-227
قانون مجازات میشود (در قانون «ص یر پانزدهستاله» بته معنتی «فترد زیتر  15ستال» استت) ،و در تتاریخ 3
آگوست  ،2018در مجازات حبس و جریمۀ نقد آن تجدیتدنظر گردیتد ( Loi no 2018-703 du 3 août 2018
(Forgeard; Levillain; LexisNexis, 2019, 124) )renforçant la lutte contre les violences
2. Effets de l'émancipation, Op.cit: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1194

200

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1401

در مورد سرپرستی ص ار نیز در حقوق فرانسه به جا صحبت از واژۀ وتیتت ،از واژۀ اقتتدار
( )Autoritéاستفاده میشود که واژها عامتر از وتیت است تا سال 1789م ،وتیت تنها متعلق
به پدر بود که با قدرت مطلقۀ شاه قیا میشد و تا سال  1974پدر را تنها مدیر امتوال فرزنتد
میدانستند اما قانون سال 1970م ،به اقتدار پدر خاتمه داد اقتدار ابوینی پایرفتهشتده در ایت
قانون در واقع ،حکم به اتخاذ تصمیمات با نظر مشترک پدر و مادر است؛ بنابرای حقوق فرانسته
از سال  1970به بعد ،قائل به بحث اقتدار مادر شد و وتیتت مستتقلی در کنتار پتدر بترا و
درنظر گرفتت ( )Hauser, Huet-Weiller, 1999, pp. 775-777قتانون  8ژانویته  1993اِعمتال
اقتدار ابوینی را مشترک اعالم کرد و ای اقتدار را به اصلی تبدیل کرد که حتتی پتس از طتالق
نیز ادامه داشت و حتی در مورد فرزندان طبیعی نیز اعمال میشد قانون  4مار  ،2002تحول
پیشی در قانون  8ژانویه  1993را با ایجاد نهاد که امروزه به آن «اعمال اقتدار مشترک» ( La
 )coparentalitéیا به تعبیر برخی «والدگر مشترک» گفته میشود ،تکمیتل نمتود (Renaut,
)2017, pp. 78-84; Hauser, Huet-Weiller, 1999, pp. 775-777

همچنی به هدف کاهش اقتدار پدر به نفع فرزند ،قانونگاار فرانسه در  3ژوئ  1971بتا
عنوان رفع حجر ،انجام یک خدمت ملی را نشانۀ بلوغ دانست و فاعتل آن را از تحتت قیمومیتت
خارج ساخت با تعریف امانسیپ (اهلیت پیش از موعتد) و اعطتا آن بته صت یر نیتز از اقتتدار
وتیت مطلقۀ پدر ( )Patria Potestasکاسته شد

نتیجه و پیشنهاد
هرچند وتیت بر ص یر در حقوق ایران با انحصار آن به پدر و جدّ پدر بتا حقتوق فرانسته کته
مبتنی بر «والدگر مشترک» است متفاوت میباشتد ،امتا در خصتوص ختروج از وتیتت دارا
اشتراکاتی هستند
از طرفی در قانون ایران ،رشد با دو راه قابل احراز است؛ یکی س ( 18سال) بر طبتق عترف
موجود (موارد خاص مانند گواهینامه ،گارنامه ،سترباز و ) ،و دیگتر احتراز رشتد از ستو
دادگاه تبصرۀ  2مادۀ ( 1210اصالحی  )61نیز که با انگیزۀ انطباق با فقه وضع شده ،منطبق بتا
فقه نبوده و درواقع خالف آن است اگرچه از دیدگاه فقهی ،رشتد بایتد احتراز شتود ،امتا صترفاً
بهواسطۀ دادگاه نیست و ممک است رووها دیگتر رشتد و ختروج از حجتر را بته صتورت
قطعی یا با ظ قو و یا بدون احراز و به صورت قهر حاصتل نمایتد آنچته از نگتاه فقهتا دور
مانده ،اما در ادلۀ رواییِ قابل اعتماد آمده ،اثبات طریقیت ازدواج برا خروج دختر از وتیت پتدر
و البته به شر قابلیت صحی است که در تطبیق مدلول روایی و قانون فرانسه ،هردو به صتورت
قهر ازدواج را موج خروج از وتیت پدر دانستهاند ای حکم در قانون فرانسه بته ایت دلیتل
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ایجاد شده است که دختر نمیتواند با داشت وتیت دیگر  ،یعنتی پتدر ختود ،وارد مستئولیت
زندگی شود؛ زیرا در ای عنوان جدید نباید سلطۀ وتیت فرد ختارج از کتانون ختانواده وجتود
داشته باشد بنابرای تزم است قانونگاار با عنایت به موارد همچون مشکالت مادرانی کته در
بازۀ زمانی پیش از هجدهسالگی به دلیل مطلقه یا بیوه شدن نیازمند اقداماتی مانند رسیدگی به
امور مالی فرزندانشان و در عی حال به حکم قانونِ اناطۀ رشد به هجدهسالگی یا حکتم دادگتاه،
غیرصال در ای امر هستند ،به تصری به تأثیر ازدواج در خروج از حجر در مواد قانونی اقتدام ،و
به تبع آن با درنظر گرفت مبانی فقهی -حقوقی معادلی مناس بترا واژۀ «امانستیپ» کته در
مقارنۀ واژگانی قابل تطبیق بر الفا موجود فارسی نیست ،وضع نماید
همچنی تأثیر ازدواج در خروج از حجر ،تحدید آن به سنی مشخص که حکم قهر به عدم
حجر در آن معارض منطق تلقی نگردد را به حکم عقل ضرور مینماید هرچند ظاهر برخی از
عبارات متون دینی بلوغ را حد ازدواج دانسته است ،اما با تفکیک بلوغ در عبادات ،بلوغ جنستی
و بلوغ اج تماعی ،اشاره دانست اعداد سنی یادشده در روایات و نیز توجه به بنا رایتج عقتال در
پیشگیر از پدیدۀ کودکهمسر و اقدام به تحدید اختیار والدی در ازدواجها کمتتر از ست
رشد قانونی ،قانون گاار ایران نیز باید ضم توجه به عنصر زمان و مکتان و متد نظتر قترار دادن
تحوتت جامعه و اجتناب از سیاستزدگی ،به تعیی و تقنینی عقالنی اقدام کند و گامی مثبتت
در حل معضالت ای حوزه بردارد

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 کتابها1
2
3
4
5
6
7

امامی ،سیدحس ) (1379حقوق مدنی ،چ  ،21تهران :انتشارات اسالمیه
شهید  ،مهد ( )1380حقوق مدنی ـ تشکیل قراردادها و تعهدات ،چ  ،2تهران :مجد
صانعی ،یوسف ( )1388استفتائات قضایی ،چ  ،3قم :پرتو خورشید
صانعی ،یوسف ( )1385فقه و زندگی( 4قیمومت مادر) ،قم :مؤسسۀ فرهنگی فقه الثقلی
صفایی ،سید حسی  ،و قاستمزاده ،ستید مرتضتی ( )1380اشـاا و محجـورین ،چ ،5
تهران :سمت
صفایی ،سیدحستی ( )1349قیمومت بـر صـاار در حقـوق فرانسـه ،تحتوتت حقتوق
خصوصی ،دانشگاهتهران
طباطبایی ،سیدمصطفی و الیا انطوان ،الیا ( )1348فرهنگ نوین عربـی -فارسـی،
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ترجمۀ القاموس العصری ،تهران :اسالمیه
 8کاتوزیان ،ناصر ( )1372حقوق خانواده ،تهران :شرکت سهامی انتشار
 9کاتوزیان ،ناصر ( )1379دورۀ حقوق مـدنی قواعـد عمـومی قراردادهـا ،چ  ،5تهتران:
سهامی انتشار
 10موسو بجنورد  ،سید محمد ( )1380مجموعۀ مقاالت فقهـی و حقـوقی ،فلسـفی،
اجتماعی ،تهران :پژوهشکدۀ امام خم ن

 مقاالت 11سامت ،محمدعلی (« .)1390اعمال حقوقی ص یر ممیز» ،مجله حقوق تطبیقی ،و1
 12قار  ،محمد (« )1374تزویج کودکان بررسی مبانی فقهی مقایسه و تطبیق آن بتا حقتوق
ایران و اسناد بی المللی» ،نامۀ مفید ،و 2
 13کاظمی ،محمود و برزویی ،عبا (« )1394از بلوغ جسمانی تا رشد عقالنی :بازخوانی امارۀ
رشد در حقوق موضوعۀ ایران و فقه اسالمی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسته» ،پتژوهش
حقوق خصوصی ،و 13
 14مهریز  ،مهد (« )1378بررسی فقهی و حقوقی ازدواج دختر بچههتا» ،نشتریۀ پیتام زن،
و 92

 پایاننامه 15زمانیان ،معصومه ( )1388بلوغ از دیدگاه فقه امامیه ،پایاننامۀ کارشناسی ارشتد رشتته
فقه و حقوق ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه الزهراء تهران

ب) عربی
 16اب براج ،عبدالعزیز )1406ق) المهذب ،قم :موسسۀ نشر اسالمی
 17اب حبان (بیتا) .کتاب الثقات ،بیروت :افست.
 18اب جنید اسکافی (محمدب احمد کات ب تداد ) (1416ق) مجموعۀ فتاوی ابن جنید،
تصحی  :علی پناه اشتهارد  ،چ  ،1قم :انتشارات اسالمی
 19اب زهرۀ ،حمزۀب علی ) (1375غنیۀ النزوع ،قم :موسسۀ امام صادق
 20اب شهرآشوب ،محمدب علی (1353ق) معالم العلماء ،تهران :بینا
 21اب عد )1418ق( .الکامل فی ضعفاء الرجال ،بیروت :عادل احمد عبدالموجود
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 22اب قدامه (بیتا) المانی ،بیروت :دارالکتاب العربی
 23اب منظور ،محمدب مکرم (1414ق) لسان العرب ،بیروت :دار صادر
 24اردبیلی ال رو (بیتا) جامع الرواۀ ،بیروت :داراتضواء
 25اصفهان  ،سیدابوالحس )1422ق( وسیله النجاه ،تهران :تنظیم و نشرآثار امام خمین
 26انصار  ،شیخ مرتضی (بیتا) المکاسب ،تراث الشیخ األعظم
 27بحرانی ،یوسفب احمد ( )1367الحدائق النّاضرۀ فـی احکـا العتـرۀ الطـاهرۀ ،قتم:
نشراإلسالمی
 28بروجرد  ،مرتضی و خوئی ،ابوالقاسم )1426ق( المستند فی شرح العروۀ الـوثقی ،قتم:
موسسۀ آثار خوئی
 29جزیر  ،عبدالرحمان )1410ق( الفقه علی المذاهب االربعۀ ،بیروت :دارالکت العلمیۀ
 30حر عامل  ،محمدب حس )1409ق( وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،قتم:
آل البیت
 31حسین زبید واسط  ،سید مرتض (1414ق) تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،
بیروت :دارالفکر
 32حسینی مراغی ،میر عبدالفتاح )1417ق( العناوین الفقیه ،قم :نشراسالمی
 33حکیم ،محس )1404ق( مستمسک العروۀ الوثقی ،قم :مکتبۀ آیتاللّه النجفی
 34حلّی ،اب ادریس )1411ق( السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم :مؤسسۀ امام صادق
 35حلی ،حس ب علیب داود (1392ق ) کتاب الرجال ،نجف :مطبعه حیدریه
 36خطی شربینی ،محمدب احمد )1377ق( مانی المحتاج الـی معرفـۀ معـانی الفـا
المنهاج ،قاهره
 37خویی ،ابوالقاسم (بیتا) .اجود التقریرات ،قم :مصطفو
 38خویی ،ابوالقاسم )1403ق( معجم رجال الحدیث ،بیروت :الثقافۀ اتسالمیۀ فی العالم
 39خویی ،محمدتقی) (1364مستند العروۀ الوثقی کتاب النکاح (تقریر در ) ،قم :دارالعلم
 40راغ اصفهانی ،حسی ب محمد (1412ق) ،مفردات الفا القرآن ،بیروت :دارالقلم
 41زحیلی ،وهبه مصطفی (1409ق) الفقه االسالمی و ادلّته ،دمشق
 42سبزوار  ،محمدباقرب محمدمؤم (بیتا) ذخیرۀ المعادفی شرح االرشاد ،قم :افست.
 43سرور واعظ حسینی ،محمد (1409ق) مصـباح االصـول تقریـرات مباحـث اصـولی
آیتاهلل خویی،قم :داور
 44شهید اوّل (شمسالدّی محمدب مکّی العاملی) (1414ق) الـدروس ،چ  ،1قتم :مؤسستۀ
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نشر اسالمی
 45شهید ثانی (1413ق) ،مسالک االفها فی شرح شرائع االسال  ،قتم :مؤسستۀ المعتارف
اتسالمیۀ
 46طباطبای  ،سید علت (1418ق) ریاض المسائل فی تحقیـق األحکـا بالـدالئل ،قتم:
مؤسسۀ آل البیت
 47طباطبای یزد  ،محمتدکاظم (1419ق) .العروۀ الوثقى فیما تعم به البلوى ،گردآورنتده:
محس سبزوار  ،قم :اسالم
 48طباطبایی ،سید محمدحستی ( )1374تفسـیر المیـزان ،متترجم :محمتدباقر موستو
همدانی ،قم :دفتر انتشارات
 49طباطبائی حکیم ،سید محست (1391ق) مستمسک العـروۀ الـوثقى ،چ  ،4دار إحیتاء
التراث العربی
 50طباطبائییزد  ،محمدکاظم (1417ق) العروۀ الوثقى -جماعۀ المدرسین ،قم :نشر اإلسالمی
 51طبرسی ،فضلب حس ( )1360مجمع البیان فی التفسیر القرآن ،تهران :فراهانی
 52طوسی ،محمدب حس (بیتا) اختیار معرفه الرجـال (رجـالکشـی) ،قتم :آل البیتت تحیتاء
التراث
 53طوسی ،محمدب حس ( )1375االستبصـار فـی مـااختلف مـن االخبـار ،نجتف :دارالکتت
اتسالمیه
 54طوسی ،محمدب حس (1407ق) تهذیب االحکا  ،تهران :دارالکت اتسالمیه
 55طوسی ،محمدب حس ( )1351الفهرست ،نجف :مکتبۀ المرتضویۀ
 56طوسی ،محمدب حس ( )1387المبسوط فی فقه االمامیۀ ،تهران :کشفی
 57طوسی ،محمدب حس (1411ق) کتاب الایبۀ ،قم :عباداللّه طهرانی و علیاحمد ناص
 58طوسی ،محمدب حس (1414ق) الاالف ،قم :نشر اتسالمی
 59طوسی ،محمدب حس (بیتا) النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،قم :دلیلنا
 60عامل  ،زی الدی ب عل (شتهید ثتان ) (1410ق) روضـه البهیـه فـى شـرح اللمعـه
الدمشقیه ،قم :داور
 61عامل  ،زی الدی ب عل (1413ق) مسالک األفها إلى تنقـیح شـرائع اإلسـال  ،قتم:
معارف إسالمی
 62عریضی ،علیب جعفر ( )1368مسائل علیّبن جعفر و مسـتدرکاتها ،قتم :مؤسستۀ آل
البیت إلحیاء التراث
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 63عقیلی ،محمدب عمرو (1418ق) کتاب الضعفاء الکبیر ،بیروت :عبدالمعطی امی قلعجی
 64عالمه حلی ،حس ب یوسف (1400ق) تذکرۀ الفقهـاء ،قتم :مؤسستۀ آل البیتت تحیتاء
التراث
 65عالمه حلی ،حس ب یوسف (1417ق) خالصۀ االقوال فی معرفۀ الرجال ،قتم :مؤسستۀ
نشر الفقاهۀ
 66عالمه حلی ،حس ب یوسف (1419ق) قواعداالحکا  ،قم :نشراسالمی
 67عالمه حلی ،حس ب یوستف (1420ق) تحریر االحکا الشرعیۀ علی مذهب االمامیۀ،
قم :بهادر
 68غضنفر  ،علی ( )1380االضواء الفقهیّه رسالۀ فی البلوغ ،قم :طاوو بهشت
 69فیروزآباد  ،محمدب یعقتوب (1426ق) القـاموس المحـی  ،بیتروت :مؤسستۀ الرستاله
للطباعه و النشر و التوزیع
 70فیض کاشان  ،محمدمحس (بیتا) مفاتیح الشرائع ،قم :آیهاهلل مرعش نجف
 71کشی ،محمدب عمر ( )1348اختیار معرفۀ الرجال ،مشهد :حس مصطفو .
 72کلین  ،محمدب یعقتوب (1407ق) .الکـافی (ط -اإلسـالمیۀ) ،چ  ،4تهتران :دارالکتت
اإلسالمیۀ
 73کرک  ،عل ب حسی (محقق ثان ) (1414ق) جامع المقاصد فی شرح القواعـد ،چ ،2
قم :اسالمیه
 74کلینت  ،محمتتد (1407ق) الکــافی ،محقتتق :عل تیاکبتتر غفتتار  ،چ  ،4تهتتران :دارالکت ت
اإلسالمیۀ
 75مامقانی ،عبداللّه (1423ق) تنقیح المقال فی علم الرجال ،قم :محییالدی مامقانی
 76مجلسی (اول) ،محمدتق ب مقصتودعل (1406ق) روضـۀ المتقـین فـی شـرح مـن
الیحضره الفقیه ،قم :کوشانبور
 77مجلس (دوم) ،محمدباقرب محمتدتق (1406ق) مـالذ األخیـار فـی فهـم تهـذیب
األخبار ،قم :کتابخانۀ آیهاهلل مرعشی نجفی
 78مفید ،ابی عبداهلل محمدب محمدب النعمان (بیتا) المقنعه فی الفروع و االصـول ،قتم:
نشر إسالمی
 79مقد اردبیلی ،احمد (بیتا) مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح ارشـاد االذهـان ،قتم:
مجتبی عراقی
 80مکارم شیراز  ،ناصر (1425ق) أنوار الفقاهۀ ،کتاب النکاح ،قم :امام علیب أبیطال
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