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چكیده
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقًا ممنوع است، لیکن در 
بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اّول 
موهِم جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه  ی نابالغ است. وجود این قبیل 
فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسالمی توسط 
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عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلّه 
و مستندات فقهی و با استناد به عمومیّت قاعده ی نفی ضرر در صدد اثبات این امر 
برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات 

از زوجه ی نابالغ می باشد.
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 مقدمه سا

اسالم کامل ترين و جامع ترين اديان الهی است. از جمله ويژگی های اين 

دين آسمانی آن است که به همه ی نيازهای بشر توجه داشته و برای اداره ی 

زندگی سعادت مندانه ی او در همه ی ابعاد برنامه ای وسيع دارد. يکی از نيازها 

و ابعاد انکارناپذير انسان که در اسالم اهتمام خاصی بدان شده است، بعد 

اگر درست شناخته و مديريت نشود مشکالت  غريزه ی جنسی است که 

زيادی برای فرد و جامعه ايجاد خواهد کرد. دين مبين اسالم برای پاسخ 

به اين نياز مهم، ازدواج با جنس مخالف را با وجود شرايطی تجويز نموده 

است.

از ويژگی های دين اسالم اين است که در صحت عقد ازدواج هيچ گونه 

محدوديّت سنی را مطرح نکرده و اين امر را بر عهده ی طرفين )در صورتی 

که بالغ باشند( و اوليای آنها )در صورت عدم بلوغ( گذاشته است.

در اينکه ولی طفل می تواند برای دختر يا پسر صغير و غير بالغ خود 

نکاح نمايد، بين فقهای اماميه ترديدی نيست )ابن ادريس، 1410: ج 2، ص560؛ 

حلی )محقق(، 1408: ج 2، ص220؛ حلی )عالمه(، 1420: ج 3، ص 433؛ عاملی )شهيد 

ثانی(، 1413: ج 7، ص 116(. البته مشهور فقها شرط صّحت و نفوذ تزويج طفل 

را در اين صورت، نبود مفسده دانسته  و عقدی که با مفسده باشد را باطل 

دانسته اند. فاضل نراقی در مستند الشیعه بر اين امر ادعای اجماع نموده است: 

»الزم است که ولّی طفل عدم وجود مفسده را در تزويج وی مراعات نمايد 

و بر اين امر در بين فقهای اماميه اجماع وجود دارد و عمومات ادلّه ی نفی 
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ضرر نيز بر آن داللت می کند و اگر در صورت وجود مفسده، وی را به تزويج 

شخصی در آورد، اين عقد باطل می باشد« )نراقی، 1415: ج 16، ص 167(.

او  وطی  طفل،  تزويج  صورت  در  که  دارند  نظر  اتفاق  فقها  همچنين 

)استمتاع به معنای اخص آن(، قبل از رسيدن به 9 سالگی، حرام است. شهيد 

اول در لمعه در اين باره چنين می نگارد: »نزديکی با زوجه قبل از 9 سالگی 

جايز نمی باشد و در صورت نزديکی و وقوع افضاء، همسر شخص بر او 

حرام ابدی می شود« )عاملی )شهيد اول(، 1410: 174(. صاحب عروه   در اين باره 

می نويسد: »نزديکی با زوجه قبل از نه سالگی جايز نيست؛ چه عبد باشد، 

چه آزاد؛ در ازدواج دائم باشد يا موقّت« )طباطبايی يزدی، 1409: ج 2، ص811(. 

آيت اهلل خويی در حاشيه خود بر عروه الوثقی و مرحوم امام خمينی )( در 

تحریر الوسیله نيز نظرات مشابهی ارائه نموده اند )خويی، 1418: ج 32، ص 124؛ 
موسوی خمينی، 1421: ج 2، ص 241(.

رعايت مصلحت  با  ولی طفل  آنکه  از  که پس  است  اين  بحث  ليکن 

مولی عليه، وی را به عقد شخصی درآورد، آيا ساير استمتاعات به غير از 

وطی، از زوجه جايز است يا خير؟ نوشتار حاضر با تحقيق در منابع و ادلّه ی 

فقهی در صدد يافتن پاسخی مناسب برای اين سؤال می باشد.

از  شبهه اندازي  و  مسئله  سازي  فرافکني،  که  است  داده  نشان  تجربه 

شگردهاي ديرينه ی بدخواهان و قدرت هاي استعماري بوده و هر مکتب 

يا شخصيتي که اقبال و جهان شمولی بيشتری داشته و در برابر بدخواهان 

استقامت بيشتري از خود نشان داده باشد، بيشتر آماج حمالت مسموم اين 
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دسته از افراد قرار مي گيرد. آيين مقدس اسالم و احکام شرعي آن در نظر سا

شرعي  حکم  معاندان،  برخي  تازگي  به  دارد.  جايگاهي  چنين  بدخواهان 

ازدواج با کودک را بهانه ی هجوم خود به اسالم و مرجعيت قرار داده و در 

فضای مجازی شروع به تهمت پراکنی نسبت به آموزه های ناب اسالمی و 

شيعی نموده اند که نوشتار فرارو درصدد تبرئه ی ساحت مکتب اصيل تشيع 

از اتهام های ناروای مذکور است.

بايسته  مورد  در چندين  بايد گفت، سرپرستي کودک  مسئله  تبيين  در 

امور  به تغذيه و رشد، آموزش و تربيت،  امور مربوط  از جمله در  است، 

مالي و مالکيتي و مسائل جسمي  و جنسي. کودکی که سرپرستي و نظارت 

مطلوب نداشته باشد، در پرتگاه خطرها و سوءاستفاده ها قرار خواهد گرفت. 

به همين جهت دين مبين اسالم همواره درباره ی سرپرستي و واليت کودک 

اهتمام جّدي داشته است. مطابق آموزه های شرع مقدس اسالم شايسته ترين 

سرپرست کودک ولی طفل است که درباره ی نيازمندي هاي وی بيشترين و 

بهترين نظارت و پيگيري را مي تواند داشته باشد.

همچنين نبايد از نظر دور داشت که مطابق مدلول پاره ای از روايات،1 

از نظر شرعي تزويج دختر قبل از بلوغ و در کودکي توسط سرپرست وی 

کراهت دارد و در ميان مسلمانان چنين کاري رايج نيست و حتي نزد افکار 

عمومي  مسلمانان کمتر چنين مواردي شنيده شده است. ليکن بايد گفت علت 

ُجوا لم یأتلفوا«؛ که در ضمن  1- در کتاب شريف کافی بابی است تحت عنوان: »باب أَّن الّصغار إذا ُزوِّ
آن بر اين امر تأکيد رفته است که در دوران قبل از بلوغ  بهتر است عقد ازدواجی صورت نگيرد 

)کلينی، 1407: ج 5، ص 398(. 
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وجود چنين اختياري براي ولّي کودک برای سوء استفاده ی جنسي و امثال 

آن نبوده که امروزه توسط دشمنان اسالم و کساني که نسبت به آموزه های 

شرع انور ديدگاه مغرضانه ای دارند مطرح شده است، بلکه علت اذن در مورد 

ازدواج زودهنگام کودک تنها رعايت مصلحت و غبطه ی وی بوده است تا از 

اين طريق تداوم حيات کودک و زندگي آينده ی او تأمين شود.

در تقريب استدالل بايد گفت، ارائه ی راه کارهاي مناسب براي شرايط 

سني  موقعيت هاي  در  مصالح  رعايت  و  نيازها  به  پاسخ گويی  و  متفاوت 

مختلف نشانه ی جامعيت دين مترقی اسالم است و در مقايسه با آيين نامه ها 

و منشوراتي که راه کار خاصی ندارند و گرفتار بن بست همه چيز يا هيچ چيز 

شده اند، قوانين اسالم از جامعيتی ممتاز بهره مند است. آمارهاي حيرت آوري 

که از کودک آزاري و اغفال اطفال توسط کشيشان مسيحي اعالم شده است 

و همچنين آمارهاي عجيب تجاوز به کودکان دختر به ويژه در کشورهايي 

مانند انگليس که ادعای دروغين دموکراسی خواهی و حمايت از حقوق بشر 

در آنها تبديل به سکه ی رايج شده است، نمونه های از اين موارد به شمار 

نداشته  اين گونه خشونت ها وجود  بين مسلمانان  در  آنکه  می روند. حال 

است. در واقع مي توان گفت دشمنان دين مبين اسالم آنچه را که خود به آن 

مبتال هستند و در اثر فرهنگ ليبرال و اباحه گر غربي که يکي از اصول آن 

هروئيسم )لذت به هر قيمت( است گرفتار منجالب فساد و فحشا شده اند، 

و در مقابل آن هيچ پاسخ معقول و پسنديده ای ندارند، در اقدامي فرافکنانه 

به اسالم نسبت داده اند.
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 آمارهاي ذيل که گوشه اي از جنايات در حق کودکان را گزارش مي کند، سا

ــتي از خروار است که توسط منابع غربي گزارش شده است؛ برای مثال  مش

تخمين زده مي شود که در سراسر دنيا، همه ساله 4 ميليون کودک و زن براي 

ــوء استفاده هاي جنسي، بردگي، فاحشه گري و يا ازدواج اجباري خريد و  س

ــال وارد  ــوند. همچنين حدود يک ميليون کودک نيز در هر س فروش مي ش

ــوند که بخش اعظم ايشان  ــيطاني سوء استفاده هاي جنسي مي ش تجارت ش

ــاه هزار  زن و  ــال بيش از پنج ــکيل مي دهند. به عالوه هر س را دختران تش

کودک از قاره هاي آسيا، آمريکاي التين و اروپاي شرقي به کشورهاي آمريکا 

ــتفاده در فاحشه گري و يا خدمتکاري به کار گرفته  انتقال مي يابند تا براي اس

ــوند. همه ساله ده هزار دختر به عنوان فاحشه از کشورهاي همسايه وارد   ش

ــوند. همچنين همه ساله پنج تا هفت هزار دختر نپالي به کشور  تايلند مي ش

ــتان انتقال مي يابند تا براي بردگي جنسي در شهرهاي بمبئي و دهلي   هندوس

نو به کار گرفته شوند )چيالال، 1386: 31(.

پس از بيان تمهيدات فوق و با التفات و عنايت به مطالب مذکور شايسته 

است به سراغ عبارات فقهای اماميه رفته و حکم مسئله  پيش گفته مبنی بر 

و  کيفيت و خصوصيات  و  نابالغ  از زوجه ی  استمتاع  يا عدم جواز  جواز 

شرايط آن در آثار ايشان مطالعه و مداقه شود.

1- بیان اقوال فقها

مطابق تتبع نگارنده در اين موضوع، مواضع فقها در سه رويکرد شناسايی 

شده است:
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الفـ  برخی از فقهای متقدم اصوالً متعرض مسئله نشده و به سکوت از 

کنار آن گذشته اند.

بـ  برخی از فقها بحث را روی عناوين اّوليه برده اند )ظاهر اقوال غالب 

فقهای متأخر که عبارات ايشان در نگاه اّول متوّهِم جواز استمتاعات جنسی 

در غير مورد وطی است؛ اگرچه تأمل در کالم ايشان توهم مزبور را دفع 

می کند(.

نموده اند  مطرح  ثانوی  عنوان  با  را  مذکور  بحث  فقها  از  گروهی  ـ  ج 

)فقهايی که با استناد به ادلّه ی ثانوی، يا هرگونه استمتاعی را ممنوع دانسته اند 

و يا اينکه از استمتاعات غير متعارف منع کرده اند(.

1-1- عدم تعرض به مسئله

در بحث مذکور، بسياری از فقهای متقدم با قبول اصل جواز تزويج دختر 

نابالغ با وجود رعايت مصلحت، تنها به جايز نبودن وطی زوجه در چنين 

حالتی و احکام تخّلف زوج از اين حکم شرعی پرداخته اند؛ برای نمونه شيخ 

مفيد در اين زمينه چنين می نگارد: »الرجل إذا جامع الصبیه، و لها دون تسع 

سنین، فأفضاها، کان علیه دیه نفسها، و القیام بها؛ حتی یفرق الموت بینهما« )مفيد 

بغدادی، 1413: 747(؛ »هرگاه مرد با دختری که کمتر از نه سال دارد نزديکی 

کند و اين کار موجب افضای دختر گردد، بايد ديه ی کامل او را بپردازد و 

کليه ی مخارج او را نيز تا آخر عمر بر عهده بگيرد، تا اينکه مرگ بين آنها 

فاصله بياندازد«. مشابه فتوای مذکور از صاحب مراسم نيز صادر شده است 

)سالر ديلمی، 1404: 241(.
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ابن جنيد در اين باره چنين فتوا می دهد: »فإن أولج علیها، فأفضاها قبل سا

تسع سنین، فعلیه أن الیطّلقها حتّی یموت و ینفق علیها؛ فإن أحّب طالقها فاغرم 

دیتها و لزمه مع ذلک مهرها« )ابن جنيد، 1416: 248(؛ »هرگاه شخص با زوجه ی 

خويش که کمتر از نه سال دارد نزديکی کند و باعث افضای او گردد، بر 

وی الزم است که تا هنگام مرگ او را طالق ندهد و او را انفاق نمايد و در 

صورت اراده ی طالق، بايد ديه و مهر وی را پرداخت نمايد«.

شيخ طوسی در خالف چنين می نگارد: »إذا وطئ زوجته فأفضاها، فإن کان 

لها دون تسع سنین، کان علیه ضمانها بدیتها؛ مع المهر الواجب بالدخول؛ و به 

قال الشافعي؛ دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم« )طوسی، 1407: ج 5، ص257؛ همو، 

1400: 453(؛ »هرگاه شخص با زوجه ی خويش نزديکی نمايد و باعث افضای 

وی گردد، اگر زوجه کمتر از نه سال داشته باشد، پرداخت ديه و مهر زوجه 

بر شخص واجب می شود. شافعی نيز چنين فتوی داده است، دليل ما بر اين 

سخن اجماع فرقه و روايات موجود است«.

ابن ادريس در اين باره معتقد است: »من وطأ زوجته، و لها دون تسع سنین، 

حّرمت علیه أبدا، و فّرق بینهما« )ابن ادريس، همان: ج 2، ص 531(؛ »کسی که با 

همسر کمتر از نه سال خود نزديکی نمايد، همسرش بر او حرام ابدی خواهد 

شد و بين آنها جدايی انداخته می شود«.

محقق حلی در نکت النهایه و عالمه حلی در مختلف الشیعه، در عباراتی 

مشابه در اين زمينه می نويسند: »إذا تزّوج الرجل بصبیّه لم تبلغ تسع سنین 

فوطئها، فّرق بینهما و لم تحّل له أبدا« )حلی )محقق(، 1412: ج 2، ص292؛ حلی 
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)عالمه( 1413: ج 7، ص 64(؛  »هرگاه مرد با کودکی که به نه سالگی نرسيده 

ازدواج و با وی نزديکی کند، بين آنها جدايی انداخته می شود و ديگر هيچ گاه 

بر وی حالل نمی شود«.

مذکور  مسئله ی  متعرض  فقها  از  گروه  اين  می شود  مشاهده  چنان که 

نشده اند؛ لذا نمی توان ايشان را از موافقان يا مخالفان بحث مذکور در نظر 

گرفت.

1-2- حمل بر عناوین اولیه 

هر چند حکم اين مسئله در فتوای برخی فقهای متقدم شناسايی و بررسی 

شده است، اّما از آنجا که به نظر می رسد سيد يزدی ـ صاحب عروه الوثقی ـ 

برای اّول بار، مسئله را به نحوی خاص بررسی کرده و فقهای متأخر از ايشان 

نيز به تبع وی، حکم مسئله را بدان شکل مطرح کرده  اند، در اين نوشتار ابتدا 

به بيان سخن ايشان و سپس فقهای متأخر ديگر پرداخته می شود.

سيد يزدی در اين باره چنين می نگارند: »الیجوز وطء الزوجه قبل إکمال 

تسع سنین؛ دواما کان النکاح أو متعه...؛ و أما االستمتاع بما عدا الوطي، من النظر 

و اللمس بشهوه و الضم و التفخیذ، فجائز في الجمیع؛ و لو في الرضیعه« )طباطبايی 

يزدی، 1409: ج 2، ص811(؛ »نزديکی با زوجه قبل از تمام شدن نه سالگی جايز 

نيست؛ خواه نکاحش دائمی باشد يا منقطع و اّما ساير لذت ها مانند نگاه 

کردن، لمس نمودن با شهوت، بغل گرفتن و تفخيذ او حتی در شيرخوار 

اشکالی ندارد«.
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چنان که مشاهده می شود ظاهر عبارت مرحوم سيّد، موهم جواز ساير سا

استمتاعات است. در نگاه اول به نظر می رسد ايشان با »لو وصليّه« که در 

معنای حتّی است، استمتاعات مذکور را در مورد زوجه ی شيرخواره نيز جايز 

دانسته اند، ليکن با اندک التفاتی مشخص می  شود که مرحوم صاحب عروه 

اصوالً در مقام بيان حکم اّوليه بوده و عنايتی به فرض بحث با عارض شدن 

از عبارت سيّد  نمی توان  بنابراين  نداشته اند.  ثانويه و حصول ضرر  حالت 

چنين برداشت کرد که ايشان فتوا به جواز کودک آزاری داده باشند.

محقق خويی در حاشيه ی خود بر عروه الوثقی، به مانند سيّد يزدی بحث 

ساير  حرمت  بر  دليل  نبود  را  قول  اين  دليل  و  برده  اّولی  عنوان  روی  را 

کام جويی ها و عمومات جواز استمتاع از زوجه می داند: »و أما االستمتاع بما 

عدا الوطي، من النظر و اللمس بشهوه و الضم و التفخیذ، فجائز في الجمیع؛ ولو 

في الرضیعه؛ لعدم الدلیل علی الحرمه؛ بل لعمومات جواز االستمتاع بالزوجه 

و المملوکه« )خويی، 1418: ج 32، ص 126(؛ »استمتاع از زوجه ی نابالغ در غير 

موارد وطی )دخول( از قبيل نگاه کردن، لمس نمودن با شهوت،  بغل گرفتن 

و تفخيذ او در تمام موارد جايز است؛ حتی نسبت به زوجه ی شيرخوار، 

زيرا دليلی بر حرمت چنين اموری وجود ندارد. بلکه دليل جواز اين امور، 

عمومات جواز استمتاع از زوجه و مملوکه است«.

فتوا می دهد:  تحریر الوسیله مانند سيد يزدی  نيز در   )( امام خمينی

النکاح أو منقطعًا؛ و  »الیجوز وطء الزوجه قبل إکمال تسع سنین؛ دوامًا کان 

أما سائر االستمتاعات کاللمس بشهوه و الضم و التفخیذ فالبأس بها؛ حتی في 
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با  »نزديکی  )موسوی خمينی، 1421: ج 2، ص: 241؛ همو، 1422: 696(؛  الرضیعه« 

يا  باشد  دائمی  نکاحش  نيست؛ خواه  نه سالگی جايز  اتمام  از  قبل  زوجه 

منقطع، اّما ساير لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت، بغل گرفتن و تفخيذ او 

اشکالی ندارد؛ حتی در مورد زوجه ی شيرخوار«.

فاضل لنکرانی در تفصيل الشريعه در شرح سخن امام چنين می نگارد: 

الیبقی  إاّل  و  لجوازها؛  مالزم  التزویج  أصل جواز  اّن  و  الصل  علیه  یدّل  »و 

التزویج فائده، و الروایات ناهیه عن الوطء و الدخول قبل إکمال تسع  لجواز 

لو کان  أنّه  إاّل  بیّن في الصول،  له مفهوم کما  لم یکن  اللقب و إن  فاّن  سنین، 

سائر االستمتاعات منها قبل اإلکمال المزبور غیر جائز أیضًا، لکان الالزم جعلها  

منهیًّا عنها، مع أّن المستفاد منها أّن المنهي عنه هو الدخول و الوطء الموجب 

للتعیب نوعًا« )فاضل لنکرانی، 1421: 24  و 25(؛ »بر مجاز بودن ساير استمتاعات 

از زوجه ی صغيره، اصل اباحه و جواز داللت دارد و اينکه اصل مشروع و 

جايز بودن نکاح صغيره در شرع، داللت بر جواز ساير استمتاعات دارد؛ چرا 

که در غير اين صورت برای جواز آن فايده ای باقی نخواهد ماند و روايات 

وارده نيز فقط از وطی و دخول قبل از نه سالگی منع نموده اند و »لقب« اگر 

چه همان  گونه که در علم اصول ثابت شده است مفهوم ندارد، اّما اگر ساير 

استمتاعات را نيز همانند وطی، قبل از رسيدن به سن مزبور جايز ندانيم، الزم 

می آيد که اصل جعل و مشروع بودن اين ازدواج نيز نهی شود؛ درحالی که 

از روايات استفاده می گردد چيزی که شارع از آن نهی نموده است، دخول و 

نزديکی موجب عيب است«.
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صاحب مهذب االحکام نيز با تأييد سخن فوق، دليل آن را اصل اباحه، سا

اطالق ادلّه و اجماع و اتفاق فقهای اماميه بر اين امر می داند: »الیجوز وطء 

الزوجه قبل إکمال تسع سنین... أما االستمتاع بما عدا الوطي... فجائز في الجمیع...؛ 

لألصل و اإلطالق و االتفاق« )سبزواری، 1413: ج 24، ص73(؛ »نزديکی با زوجه 

قبل از اتمام نه سالگی جايز نيست، اّما استمتاعات پايين تر از وطی، در تمام 

موارد جايز است به علت اصل جواز، اطالقات ادلّه و اتّفاق اصحاب«.

مسئله ی  در  يزدی  سيد  فتوای  نقل  از  پس  مدارک العروه  در  اشتهاردی 

که وطی  استمتاع می داند  ادله ی جواز  را عمومات  قول  اين  دليل  مذکور، 

زوجه ی نابالغ به دليل وجود روايت از عموم حکم خارج گرديده و باقی 

استمتاعات تحت عموم حکم باقی می مانند: »و أّما جواز غیر الوطي؛ فللعموم؛ 

جواز  »عّلت  165(؛  ج 29، ص   :1417 )اشتهاردی،  الباقي«  بقي  و  الوطي،  خرج 

استمتاعاتی غير از وطی، عمومات ادلّه ی جواز استمتاع از زوجه است؛ از 

اين عمومات، وطی زوجه ی نابالغ به علت وجود دليل خارج گرديده و باقی 

استمتاعات تحت عموم حکم باقی هستند«.

صاحب فقه الصادق )( نيز با طرح پرسشی در مانحن فيه، ظاهر در 

مسئله را جواز ساير استمتاعات به غير از وطی دانسته، و دليل آن را اصل 

باشد  داشته  آن وجود  برای  معارضی  آنکه  بدون  امر  اين  اباحه ی  و  جواز 

می داند: »هل یجوز االستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللمس بشهوه و الضم 

و التفخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعه؛ لألصل السالم عن المعارض« )روحانی، 

1412: ج 21، ص 88(؛ »آيا استمتاع از زوجه ی صغيره در غير موارد وطی، از 
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قبيل نگاه کردن، لمس نمودن با شهوت، بغل گرفتن و تفخيذ جايز است؟ 

ظاهر ادلّه جواز چنين اموری است، حتی نسبت به زوجه ی شيرخوار؛ به 

عّلت اصل جواز و اباحه. بدون آنکه معارضی برای آن وجود داشته باشد«. 

هدایه العباد،  در  گلپايگانی  موسوی  منهاج المؤمنین،  در  نجفی  مرعشی 

بحرانی در سند عروه الوثقی و صافی گلپايگانی در هدایه العباد از ديگر فقهای 

معاصری هستند که ظاهر کلمات ايشان جواز ساير استمتاعات در زوجه ی 

ج2،   :1413 گلپايگانی،  موسوی  ص208؛  ج2،   :1406 نجفی،  )مرعشی  است  نابالغ 

ص305؛ بحرانی، 1429: ج1، ص124؛ صافی گلپايگانی، 1416: ج2، ص396(.

در بين فقهای سابق بر صاحب عروه نيز، حکم مسئله هر چند به نحو 

اجمال، در البه الی برخی از کتب فقهی مشاهده می شود؛ برای نمونه فاضل 

مقداد از فقهای قرن نهم در اين باره می گويد: »الیدخل بالمرأه حتی یمضی لها 

تسع سنین... و یحرم الوطي، ال غیره« )فاضل مقداد، 1404: ج 3، ص26(؛ »تا قبل از 

رسيدن زوجه به سن نه سالگی، نزديکی با وی جايز نيست و آنچه که حرام 

است تنها وطی وی می باشد، نه ساير کام جويی ها«.

صاحب جواهر ـ فقيه قرن سيزدهم ـ در اين باره چنين می نگارد: »الظاهر 

اختصاص التحریم في الوطء قبال و دبرا؛ دون باقي االستمتاعات؛ وفاقا لصریح 

بعض و ظاهر آخرین؛ لألصل السالم عن المعارض« )نجفی، 1404: ج 29، ص425(؛ 

»تحريم نزديکی با زوجه ی نابالغ، موافق با صريح فتوای بعضی از اصحاب، 

باقی  و  دارد  اختصاص  و دخول  به وطی  فقط  ديگر،  برخی  و ظاهر کالم 

استمتاعات مجاز است؛ به خاطر اصل اباحه که معارضی برای آن وجود ندارد«.
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اين دسته از فقها بحث را با مالحظه ی حکم اّولی مطرح نموده و اصوالً سا

در مقام بيان حکم ثانوی که ممکن است به طور کلی متفاوت از حکم اّوليه 

باشد نبوده اند؛ لذا نمی توان سخن مغرضانی که بر فقه جعفری اشکال وارد 

کرده و چنين استدالل می کنند که اطالق عبارات فقهای مذکور و فتوا دادن 

به جواز ساير استمتاعات به طور مطلق، امری خالف بداهت عقل و رخصتی 

جبران  ورود صدمات  به  منجر  است  ممکن  و  بوده  قبيح  بسيار  که  است 

ناپذيری بر زوجه ی نابالغ گردد را موّجه و معتبر دانست؛ چرا که بحث فقهای 

عظام درباره ی عناوين اّوليه است و به هيچ وجه نمی توان از مدلول عبارات 

ايشان چنين استفاده کرد که ساير استمتاعات ولو با فرض ورود ضرر جايز 

است، زيرا در فرض ورود ضرر، مورد مجرای جريان قاعده ی نفی ضرر بوده 

و فقها حکومت قاعده ی الضرر بر ادلّه ی اوليه را پذيرفته اند. در نتيجه در 

هر موردی که استمتاع موجب ورود ضرر بر زوجه شود با استناد به قاعده ی 

مذکور نفی خواهد شد.

1-3- حمل بر عناوین ثانویه 

آيت اهلل مکارم شيرازی از اّولين فقيهانی است که با عنايت به اهميّت بحث 

و با التفات به سوء استفاده هايی که ممکن است اسالم ستيزان از ظاهر فتوای 

مشهور متأخرين داشته باشند، بحث را روی عنوان ثانوی برده است. ايشان 

در کتاب النکاح خود که شرح تحريرالوسيله  ی حضرت امام )( می باشد، 

در موضوعی با عنوان »آيا ساير استمتاعات )ما عداالوطی( نسبت به زوجه ی 

کمتر از نه سال جايز است؟« اين گونه نظر خود را بيان می دارد: »جمعی از 
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لکن  نموده اند...؛  تصريح  استمتاعات  به جواز ساير  معاصرين  و  متأخرين 

االنصاف اين حکم را با اين عموميّتی که گفته اند نمی پذيريم، چون بعضی از 

استمتاعات نسبت به صغيرالسن قبح عقاليی دارد، مانند استمتاع از رضيعه. 

پس حسن و قبح در اينجا حاکم است و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه 

منصرف است؛ بما يتعارف عند العقالء، و شامل اين گونه موارد نمی شود« 

)مکارم شيرازی، 1424: ج 2، ص135(.

آيت اهلل شبيری زنجانی نيز در کتاب النکاح خود پس از نقل کالم سيد 

يزدی در عروه الوثقی، بحث را روی عنوان ثانوی برده و استمتاعاتی را که 

منجر به ورود ضرر به زوجه ی نابالغ شود جايز نمی داند: »ساير استمتاعاتی 

که منشأ ضرر به صغيره نيست، جايز است...؛ البته اگر اينها هم موجب ضرر 

شود، نبايد آنها را جايز دانست« )شبيری زنجانی، 1419: ج 5، ص1499(.

 )( شهيد مصطفی خمينی در مستند تحریرالوسیله، اطالق سخن امام

مبنی بر جواز ساير استمتاعات را نپذيرفته و در اين باره معتقد است: »جواز 

بعض  االستمتاعات غیر المتعارفه )کالتفخیذ(، الخارجه عن اقتضاء العقد؛ محتاج 

إلی الدلیل المرّخص« )خمينی: ج 2، ص344 (. »جواز برخی از استمتاعات غير 

و  بوده  عقد  مقتضای  از  خارج  تفخيذ(،  )مانند  نابالغ  زوجه ی  از  متعارف 

احتياج به دليلی دارد که انجام چنين اموری را تجويز نمايد )و نمی توان در 

فتوا به جواز آن، به عمومات و اطالقات ادلّه استناد نمود(«.

از برخی عبارات امام خمينی )( مستفاد می شود که ايشان نيز جواز 

اين گونه استمتاعات را منوط به استعداد و قابليت جسمی زوجه نموده اند. 



192

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ن 
ستا

زم
 / 

62
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

ايشان در تحریرالوسیله در باب قرابت حاصل از زناشويی و نشر حرمت از سا

طريق ازدواج چنين می نگارند: »لو عقد علی امرأه، حرمت علیه أمها؛ و إن 

علت؛ نسبا أو رضاعا...؛ و سواء کانت المعقوده صغیره أو کبیره؛ نعم الحوط 

في العقد علی الصغیره أن تکون بالغه إلی حد تقبل لالستمتاع و التلذذ بها؛ ولو 

بغیر الوطء؛ بأن کانت بالغه ست سنین فما فوق مثال؛ أو یدخل في المده بلوغها 

إلی هذا الحد؛ فما تعارف من إیقاع عقد االنقطاع ساعه أو ساعتین علی الصغیره 

الرضیعه؛ أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیه أمها علی المعقود له؛ الیخلو من 

إشکال« )موسوی خمينی، همان: ج 2، ص 277(؛ »اگر زنی را عقد نمايد، مادرش 

بر او حرام می شود، هر چند باالتر رود؛ چه به طور نسب يا رضاعی باشد؛ 

و چه معقوده نابالغ باشد و يا بالغ. البته در عقد انقطاعی بر زوجه ی نابالغ، 

احوط آن است که به حدی رسيده باشد که بهره بردن و تلذذ از او ولو به 

غير وطی امکان پذير باشد، به اينکه مثاًل به شش سال و باالتر رسيده باشد 

يا در آن مدت به اين حد برسد. پس آنچه که متعارف شده از اينکه يک 

ساعت يا دو ساعت عقد انقطاعی بر دختر کوچک شيرخوار يا نزديک به 

آن واقع می سازند، و منظورشان از اين کار آن است که مادرش بر معقودله 

محرم بشود خالی از اشکال نمی باشد«. حضرت امام )( در مسئله ی فوق، 

عقد مذکور را با اين استدالل که زوجه ی نابالغ  شيرخوار قابليت و استعداد 

استمتاع ولو به غير وطی را ندارد، دارای اشکال می داند.
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2- نقد و تحلیل وجوه مستدلّه بر جواز سایر استمتاعات 

از نظر نگارنده، قائل شدن به جواز ساير استمتاعات با توجه به حاکميّت 

مطلقی که برای قاعده ی الضرر در ما نحن فيه موجود است، فاقد وجاهت و 

حجيت شرعی بوده و بازخوانی ادلّه، متأمل را به عدم جواز مطلق استمتاعات 

اّدله  در  انتقادی  رهنمون می سازد؛ لذا جستار حاضر با واکاوی و خوانش 

صدد اثبات نفی هرگونه استمتاعی است. در استدالل بر جواز استمتاعات 

مادون وطی، به ادلّه ی  گوناگونی استناد شده است که ذيل آن ادلّه در سنجه ی 

اجتهاد گذاشته شده و عيار آنها  با محک فقاهت بررسی می شود.

2-1- استناد به عمومات و اطالقات ادله

همان گونه که گذشت، يکی از ادلّه ای که برخی از مجّوزين بدان استناد 

با اين استدالل که وطی  ادله ی جواز استمتاع بود.  نموده بودند، عمومات 

باقی  و  عموم حکم خارج شده  از  روايات  دليل وجود  به  نابالغ  زوجه ی 

استمتاعات تحت عموم باقی می مانند. رواياتی که ايشان در اين باره بدان 

با  بابی  استناد نموده اند، رواياتی است که در کتب روايی معتبر شيعی در 

به  اين روايات  بالمرأه فیه« وارد شده است.  الذي یدخل  الحد  عنوان »باب 

شرح زير می باشند: 

الف. عمار سجستانی نقل می کند از امام صاق )( شنيدم که به غالم 

خود فرمودند: »انطلق فقل للقاضی قال رسول اهلّل)(: حّد المرأه ان یدخل 

بها تسع سنین« )کلينی، 1407: ج 5، ص398 ؛ حرعاملی، 1409: ج 20، ص101 (؛ »نزد 

قاضی روانه شو و به وی بگو رسول خدا )( فرمودند: حدی که برای 
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جواز دخول بر زوجه الزم است، نه سال می باشد«.سا

ب. حلبی از امام صادق )( نقل می کند که ايشان فرمودند: »إذا تزّوج 

الرجل الجاریه و هي صغیره؛ فالیدخل بها؛ حتی یأتي لها تسع سنین« )کلينی، 

دختر  با  »هرگاه شخص  1407: ج 5، ص399؛ حرعاملی، 1409: ج 20، ص102(؛ 

نابالغی ازدواج کند، تا قبل از نه سالگی حق نزديکی با وی را ندارد«.

ج. زراره از امام باقر )( نقل می کند که ايشان فرمودند: »الیدخل 

بالجاریه؛ حتی یأتي لها تسع سنین أو عشر سنین« )کلينی، 1407: ج 5، ص399؛ 

حرعاملی، 1409: ج 20، ص102؛ صدوق قمی، 1413: ج 4، ص221(؛ »تا قبل از نه يا 

ده سالگی، نزديکی با زوجه جايز نيست«. مشابه اين روايت را ابوبصير نيز از 

امام باقر )( نقل نموده است )کلينی، همان؛ حرعاملی، همان (.

بايد توجه داشت هر چند در روايات فوق حد دخول بر زوجه، نه سال و 

در بعضی ديگر ده سال قرار داده شده، اّما نمی توان با استناد به مفهوم مخالف، 

چنين نتيجه گرفت که چون در روايات فقط دخول بر زوجه، منوط به سن 

خاصی گرديده است، بنابراين ساير استمتاعات مجاز می باشد؛ زيرا همان 

 گونه که برخی مانند صاحب تفصیل الشریعه نيز بدين امر اذعان نموده اند، 

استدالل به روايات مذکور و مفهوم گيری از آنها تنها در قالب مفهوم لقب 

امکان پذير است که اصوليون آن  را اضعف مفهومات  دانسته اند )مظفر، 1381: ج 

1، ص 107؛ خراسانی، 1409: ج2، ص132(. با توجه به اينکه در روايت اول، امام 

)( به غالم خود دستور می دهند که نزد قاضی رفته و حد جواز دخول 
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بر زوجه را به وی اعالم کند، همچنين از آنجا که اظهر مصاديق استمتاع، 

استمتاع به معنای خاص آن  يعنی دخول می باشد )حلی )عالمه(، 1414: ج9، 

ص121؛ نجفی، 1404: ج 30، ص330(، به نظر می رسد روايت مذکور در پاسخ به 

سؤالي بوده که به دليل مبتال به بودن برای قاضی پيش آمده و در متن روايت 

ذکر نشده است. از اين  رو احتمال می رود که ساير روايات نيز به قرينه ی 

روايت اول در پاسخ به همين سؤال مقدر صادر شده باشند و نتوان به اطالق 

روايات عمل نمود و ظاهراً وصف جايز نبودن دخول و منوط نمودن آن به 

سنی خاص، از جهت بيان موارد اغلب، به دليل مبتال به بودن آن بوده است. 

پس در اينجا ديگر قيد مفهومی ندارد، زيرا قيد توضيحی به لحاظ بيان غالب 

موارد است و از نظر اصوليون اين چنين وصفی حجت نخواهد بود )مظفر، 

1381: ج1، ص101(. بايد گفت حتی در صورت ناتمام بودن استدالالت فوق و 

عدم پذيرش آنها، مقتضای قواعد ثانويه مانند قاعده ی الضرر ايجاب می کند 

که در ما نحن فيه به جايز نبودن هرگونه استمتاعی از زوجه ی نابالغ حکم 

داد، زيرا بی شک ـ همان  گونه که فقها و اصوليين بدين امر تصريح نموده اند 

ـ دليل نفی ضرر از احکام ثانويه بوده و قهراً بر ادله ی احکام اوليه حکومت 

دارد )انصاری، 1411: ج2، ص127؛ سبحانی، 1421: ج 3، ص94(؛ بدين معنی که 

ادله ی اوليه اطالق و عموم دارند و شامل همه ی احکام اعم از ضرری و 

غير ضرری می شوند؛ وليکن قاعده ی الضرر احکامی را که ضرری هستند، 

از اطالق و عموم ادله خارج ساخته و اطالقات را تقييد می کند و عمومات 

را به غير حال ضرر تخصيص می زند. بنابراين هر حکمی از احکام اوليه ي 
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به سا باشد و موجب ورود ضرر و زيان  برای مکلف ضرر داشته  اسالم که 

برداشته خواهد  اسالمی  فقه  در  مسلم  قاعده ی  اين  به موجب  گردد،  وی 

شد )بجنوردی، 1401: ج 1، ص263(. فقها شرط صحت و نفوذ تزويج طفل را 

رعايت مصلحت وی و عدم ترتب مفسده بر عقد می دانند. نکته ای که در 

توضيح مفهوم مصلحت ضروری می نمايد، اين است که مصلحت پديده ای 

شناور و ضابطه ای کاماًل نسبی است و به تبع تغيير مکان و زمان و دگرگونی، 

هنجارهای اجتماعی تغيير می کند و دگرگون می شود. شايد بتوان از عهده ی 

اثبات اين امر بر آمد که در گذشته واليت اولياء بر نکاح نابالغين به مصلحت 

آنها بوده و از سوی عرف رايج، موجه و تحمل پذير تلقی می شده و شارع 

مقدس هم به لحاظ توجيه و تحمل عرف چنين مصلحتی را مفروض و معتبر 

شناخته است؛ ليکن اثبات اين امر امروزه بسيار دشوار است. گزافه نخواهد 

بود اگر گفته شود امروزه نفس تزويج نابالغ در بيشتر موارد خالف مصلحت 

است و فرض ضرر در نکاحی که ولی قهری درباره ی آن تصميم می گيرد، 

بيشتر فرضی منطبق بر واقع است. کسی که اراده ی شخصی خود را جايگزين 

عاطفه و احساس ديگری می کند، به جای او تصميم می گيرد و سرنوشت او 

را به گونه ای ناگشودنی با سرنوشت ديگری پيوند می زند، بی هيچ ترديدی 

مصلحتی بزرگ و تقريباً جبران ناپذير از وی تفويت کرده است. اگر اوليای 

نابالغين به طور کلی ملزم به مراعات مصلحت و غبطه ی آنها باشند، بی گمان 

بايد گفت که در بيشتر موارد و در شرايط و اوضاع و احوال عادی، مراعات 

مصلحت نابالغين، پرهيز از تزويج آنهاست.
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آيت اهلل مکارم شيرازی از فقهای معاصری است که با قبول مطلب فوق، 

اصل تزويج دختر نابالغ را با اين استدالل که در عصر حاضر موضوع واليت 

بر دختر و پسر نابالغ تغيير يافته، جايز ندانسته و معتقد است که در روزگار 

کنونی مصلحتی در عقد طفل نمی باشد و بايد عقد مذکور تا زمان بلوغ عقلی 

ما  باره می فرمايد: »در زمان  اين  ايشان در  افتد.  تأخير  به  نابالغ  و جسمی 

مصلحتی در عقد دختر و پسر نابالغ نيست و حکم واليت عوض نشده، ولی 

موضوع واليت بر دختر و پسر نابالغ مع المصلحه و عدم المفسده عوض شده 

است و کمتر اتفاق می افتد که برای دختر و پسر نابالغ ازدواجی واقع شود و 

بعد از کبير شدن مخالفتی نکنند و دعوا نشود. اگر هم مخالفت نشود، الاقل 

خوف مخالفت هست و اين خوف مخالفت مفسده است، پس بايد بگذاريم 

تا کبير شوند؛ حتّی در اوائل بلوغ هم شايد مصلحت نباشد، بايد عقلشان 

کامل تر شود، تا اختالفی پيش نيايد، پس ما که در صغير و صغيره طرفدار 

مصلحت هستيم، در زمان خودمان اجازه نمی دهيم؛ حتی مشهور هم که قائل 

به عدم مفسده هستند، بايد در زمان ما عقد صغير و صغيره را اجازه ندهند، 

چون مفسده دارد. بايد توّجه کرد که در اينجا حکم عوض نشده است، بلکه 

موضوع عوض شده و با تغيير موضوع، حکم آن نيز عوض می شود« )مکارم 

شيرازی، 1424: ج 2، ص35 (. همچنين ايشان در انوارالفقاهه ی خويش در اين باره 

چنين می نگارند: »انک قد عرفت أّن أمر الوالیه، لو دار مدار المصلحه، أو عدم 

المفسده، فانّه الیصح عقد الولیاء في الصغر في عصرنا؛ إاّل في موارد نادره جدا؛ 

لّن هذه العقود تنتهي إلی مفاسد کثیره بعد بلوغ الصغیر أو الصغیره؛ فهم الیقبلون 
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إاّل من انتخبوه و اختبروه و أحبّوه؛ فمن هذه الناحیه البّد لألولیاء من التجنب سا

عن هذه العقود« )مکارم شيرازی، 1425: 300(؛ »همان گونه که مشخص گرديد در 

صورت دائر مدار بودن امر واليت بر مصلحت يا عدم مفسده، در زمان ما 

جايز نيست که اولياء نابالغين آنها را در سنين کودکی به تزويج ديگری در 

بياورند، زيرا اين عقود بعد از بالغ شدن منتهی به مفاسد بسياری می گردد. 

انتخاب، اختيار و  با کسی را می پذيرند که مورد  تنها ازدواج  ايشان  چون 

عالقه ی آنها باشد و از  اين جهت بر اولياء الزم است که از تزويج کودکان 

پرهيز نمايند«.

ايشان در جايی ديگر در پاسخ به استفتايی مبنی بر اينکه »آيا در صورت 

لزوم، حکومت اسالمی می تواند مانع از تزويج افراد غير بالغ )کودکان مميّز، 

يا غير مميّز( توّسط اولياء، يا قيّم آنها گردد؟«؛ چنين فتوا می دهند: »ما معتقديم 

در عصر و زمان ما تزويج صغير و صغيره به وسيله ی اولياء مطلقاً اشکال 

دارد، زيرا مطابق غبطه و مصلحت آنها نيست« )مکارم شيرازی، 1428: 144(. 

پر واضح است هنگامی که اساساً جواز تزويج کودک محل اشکال باشد، به 

طريق اولی استمتاع از وی با وقوع چنين عقدی نيز جايز نخواهد بود.

صاحب تفصیل الشریعه با استناد به پاره ای از روايات، يکی از ادله ی جايز 

نبودن وطی زوجه ی نابالغ را احتمال وقوع عيب در وی می داند )فاضل لنکرانی، 

1421: 24 (. اين پرسش مطرح است که در صورت جواز ساير استمتاعات 

مانند تفخيذـ  که برخی از فقها آن را حتی در رضيعه نيز جايز دانسته اندـ  آيا 

هيچ عيبی بر کودک وارد نخواهد شد؟ و آيا عين همان استدالل را در مانحن 
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فيه نيز نمی توان به کار برد؟ و اصوالً آيا بايد عيب وارده بر کودک را منحصر 

در عيب و نقص جسمی و فيزيکی دانست؟ به نظر می رسد بايد از جمود بر 

عيب فيزيکی دست برداشت و آن را اعم از عيب جسمی و روحی دانست. 

به  خصوص اينکه در بسياری از موارد ايرادات روحی و معنوی بسی شديدتر 

و زيان  بارتر از عيوب جسمانی خواهند بود.

در کتاب شريف کافی، روايتی از امام صادق يا امام کاظم )( در »باب 

ُجوا لم یأتلفوا« وارد شده است که در آن بر اين امر تأکيد  أَّن الّصغار إذا ُزوِّ

شده که در دوران قبل از بلوغ بهتر است عقد ازدواجی صورت نگيرد: »قیل 

له)( انا نزوج صبیاننا و هم صغار، قال فقال: إذا زوجوا و هم صغار، لم 

یکادوا أن یأتلفوا « )کلينی، 1407: ج 5، ص 398(؛ »شخصي به امام )( عرض 

 )( امام  مي آوريم.  در  ازدواج  به  کودکي  در  را  فرزندان خود  ما  کرد: 

جواب دادند: اگر آنان را در خردسالي و سنين پايين به ازدواج درآوريد، بعيد 

است که با هم اُنس و اُلفت بگيرند«. اين روايت با عنايت به »دشواري انس«، 

ازدواج در سنين پايين را مناسب نمي داند.

اما  می باشد،  مجتهد  حکم  تشخيص  مرجع  چه  اگر  فقها،  نظر  مطابق 

از مکلفين است و  يکی  مانند  نيز  احکام، مجتهد  در شناخت موضوعات 

تشخيص موضوع موکول به نظر خود مکّلف است که وی بايد در تشخيص 

آن به عرف مراجعه کند )موسوی خمينی، 1424: ج 1، ص27(. 
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مسلم است در بحث مذکور، مطابق امر مطاع حضرت رسول اکرم)( سا

برای  و  شده  نفی  اسالم  مبين  دين  در  ضرری  حکم  الضرر1  قاعده ی  و 

تشخيص موضوع ضرری نيز رجوع به عرف الزم است. واضح است که 

عرف در مانحن فيه هرگونه استمتاع از کودک را بدون کوچک ترين ترديدی، 

ناشايست و موجب ورود زيان های عديده به وی می داند، که گاه لطمات 

که  است  قوی  بسيار  احتمال  اين  حتی  است.  جبران ناپذير  وی  بر  وارده  

شايد دليل بيان نشدن حکم مسئله و تصريح نکردن به آن در روايات اهل 

بيت)(، به دليل شّدت بداهت آن و واضح بودن قبح عرفی مسئله ی 

مذکور باشد.

ممکن است اشکال شود که مقتضای ذات عقد نکاح استمتاع است و 

اگر امری اتفاق بيافتد که با مقتضای ذات عقد نکاح منافات داشته  باشد عقد 

محقق نخواهد شد؛ لذا شرط عدم استمتاع شرطی است باطل و به تبع مبطل 

عقد. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت: »اين ادعا که مقتضای ذات عقد نکاح 

استمتاع است، محل مناقشه و خود اّول کالم است. اگر چه در بين اهل لغت 

در اينکه نکاح در اصل برای وطی وضع شده يا برای عقد يا اعم از آن دو 

اختالف نظر وجود دارد )راغب اصفهانی، 1412: 823؛  طريحی، 1416: ج 2، ص421؛ 

جوهری، 1410، ج 1، ص413  (، ليکن نزد مشهور فقها کلمه ی نکاح برای عقد 

به کار رفته است )نجفی، 1404: ج29، ص7(. تا جايی که گفته شده است تمام 

1 - »الضرر و الضرار فی االسالم« )کلينی، 1407: ج5، ص293؛ حر عاملی، 1409: ج25، ص429(
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موارد آن در قرآن مجيد به جز آيه ی 3 سوره ی مبارک نور1 به معنی عقد 

ازدواج است. 

با تأمل در کلمات فقها مشخص می شود، اگر چه بسياری از اصحاب، 

استمتاع را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند )حلی )عالمه(، 1418: ج7، ص314؛ 

از  اما برخی ديگر مقتضای ذات نکاح را امری غير  مراغه ای: ج2، ص249(، 

استمتاع جنسی دانسته و شرط خالف آن را با اين استدالل که بعضی از 

احکام شرعی و يا اغراض عقاليی بر امر ازدواج مترتب می باشد بدون اشکال 

دانسته اند )بجنوردی، 1401: ج2، ص431(. امام خمينی )( در اين زمينه چنين 

می نگارد: »أّما شرط عدم االستمتاعات الجنسیّه بقول مطلق، فالظاهر صّحته؛ 

)موسوی  التزویج«  علی  العقالئیّه  الغراض  و  الشرعیّه  بعض  الحکام  لترتّب 

خمينی، 1421: ج 5، ص282 (؛  »در مورد شرط عدم استمتاعات جنسی به نحو 

مطلق، بايد گفت به علت مترتّب گرديدن بعضی از احکام شرعی و اغراض 

عقاليی بر چنين ازدواجی، ظاهر، صّحت چنين شرطی است«. 

در تقويت ديدگاه اخير می توان به صحت نکاح شخص ناتوان جنسی 

استدالل نمود. با اين تقريب که  صحت ازدواج چنين شخصی از مسلمات 

فقه است و تنها وجود حالت مزبور برای زوجه حق فسخ  ايجاد می کند. 

حال آنکه امکان اعمال فسخ خود نشان از صحت عقد دارد؛ چرا که فسخ 

در مواردی مطرح می شود که عقد صحيح واقع شده و به رسميّت شناخته 

ِرَکه«؛ برخی معتقدند که نکاح در اين آيه شايد به معنی جماع باشد  1- الّزانِي الیَنأِْکُح إاِّل زانِیَه أَوأْ ُمشأْ
)قرشی، 1412: ج 7، ص 108 (.
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شود و اگر زوجه از اين حق خويش بگذرد عقد به حيات حقوقی خود سا

ادامه داده و تمام آثار صحت را نيز به دنبال خواهد داشت. همان  گونه که 

در ازدواج موقت نيز امکان پذيرش شرط عدم نزديکی بين فقها کمتر مورد 

اختالف بوده و در اين باره بيشتر به روايات استناد شده است )طوسی، 1378: 

ج2، ص383(. بدين معنی که اگر بر مرد شرط شود که با زن نزديکی نکند، 

نمی تواند بدون رضايت وی با او نزديکی کند )ابن ادريس، 1410: ج2، ص617(. 

پذيرش اين مبنا در نکاح منقطع ـ که قطعاً نوعی ازدواج است و اصوالً در 

تشريع آن توجه به نيازهای جنسی بيشتر لحاظ شده است ـ ذهن را برای 

پذيرش اين شرط در نکاح دائم آماده تر می کند.

بسياری از فقهای اماميه نيز شرط عدم تمتع جنسی را نه خالف مقتضای 

عقد دانسته اند و نه نامشروع، زيرا نکاح اهداف مختلفی دارد و نزديکی تنها 

هدف آن نيست تا در صورت اشتراط عدم دخول نکاح نتواند تحقق يابد 

)ايروانی، 1427: ج 2، ص372(.

2- 2- استناد به اصل اباحه و جواز

همان گونه که گذشت، بسياری از مجوزين برای جواز ساير استمتاعات 

از زوجه ی نابالغ، به اصل اباحه استناد نموده بودند. با اين استدالل که اصل 

بر جواز و اباحه ی اين گونه استمتاعات است، مگر اينکه نهی و ردعی از 

سوی شارع وارد شده باشد. ليکن در اينجا قاعده ی الضرر حاکم بر اصل 

اباحه می باشد و با وجود اين قاعده مجالی برای توهم جريان اصل اباحه 

باقی نمی ماند.
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در اين موضوع، ممکن است اشکال شود که استناد به قاعده ی  الضرر 

زمانی است که استمتاع مستلزم ضرر باشد، حال آنکه می توان استمتاعاتی 

را مانند لمس با شهوت در نظر گرفت که مستلزم ورود ضرر بر زوجه ی 

نابالغ نيست. بنابراين در ما نحن فيه استناد به عموميّت قاعده ی نفی ضرر و 

حکومت آن بر اصل اباحه صحيح نيست.

در پاسخ به اين اشکال بايد گفت: اوالً، استمتاع غير ضرری )در فرض 

پذيرش وجود چنين استمتاعاتی( در صورتی ذکر می شود که امکان در نظر 

گرفتن موارد بسياری برای آن وجود داشته باشد، اّما اگر قرار باشد با فرض 

ضرری بودن بيشتر موارد، مصاديق باقی  مانده قليل و نادر باشد، نمی توان به 

اصل اباحه استناد نمود، زيرا تخصيص اکثر الزم می آيد که قبيح است. ثانياً، 

تقليل مصاديق ضرر به ضررهای مادی، غير موجه و در غايت استبعاد است؛ 

چرا که مقصود از ضرر در مفروض بحث، تنها ضررهای فيزيکی و مادی 

نيست که بتوان برخی از مصاديق آن را در ما نحن فيه منتفی دانست، بلکه مراد 

از ضرر اعم از آسيب های جسمی و روحی است. بنابراين چگونه می توان 

ورود ضرر روحی را به کودکی که حال به کمال رسيده و به گذشته ی خود 

التفات يافته است انکار نمود و عموميت قاعده ی الضرر را منتفی دانست؟ 

آيا کودکی که بعد از بلوغ متوجه  شود فی المثل در دوران شيرخوارگی ابزاری 

برای اطفای شهوت ديگری بوده در حالی که خود اصوالً از لذت و حس 

جنسی حتی درک ابتدايی نيز نداشته، به مشکالت روحی و روانی عديده 

مبتال نخواهد شد؟ در اين حالت، آيا مفسده ی آسيب های روحی وارد بر 
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زوجه بيش از مصلحت حاصله ی ادعايی برای زوج نمی باشد؟ خاّصه مطابق سا

مذهب عدليه که قائل به حسن و قبح ذاتی افعال بوده و احکام را حدوثًا 

و بقائاً دائر مدار مصالح واقعی می دانند. بنابراين در نگاهی منصفانه آشکار 

می شود که کاربرد قاعده ی نفی ضرر در اينجا کاماًل محّکم است و ديگر 

نمی توان صحبت از عدم عموميت قاعده ی الضرر در ما نحن فيه نمود.

دليل ديگری که برای جاری نبودن اصل اباحه در بحث مذکور می توان 

معمول  عرف  نظر  از  که  استمتاع  از  مواردی  به  ادله  انصراف  نمود،  اقامه 

عروه الوثقی،  بر  خود  تعليقات  در  شيرازی  مکارم  آيت اهلل  است.  می باشد، 

پس از بيان کالم سيد يزدی، سخن وی را چنين نقد می کند: »الحوط في 

االستمتاع أن یکون فیمن یتعارف فیها ذلک بما یتعارف؛ و أّما في مثل الرضیعه 

علی نحو ما ذکره في المتن، فال دلیل علی جوازه؛ و التمّسک بأصاله اإلباحه أو 

إطالق الدلّه في أمثال المقام ممنوع، بعد انصراف الدلّه إلی ما هو المتعارف« 

)مکارم شيرازی، 1428، ج 2، ص772(؛ »در استمتاع، قول مطابق احتياط آن است 

که زوجه از نظر عرف قابليت استمتاع داشته باشد و نوع استمتاع نيز منطبق 

با موازين عرفی باشد؛ و ليکن در مورد زوجه ی شيرخوار، آنچنان که در متن 

کتاب ذکر نموده است، دليلی بر جواز آن نمی باشد، و تمسک به اصل اباحه 

و اطالق ادله در امثال اين مقام ممنوع است، زيرا ادله به مواردی که استمتاع 

متعارف باشد انصراف دارند«.

در اين باره، صاحب تفصیل الشریعه معتقد است: »أصل جواز التزویج مالزم 

»اصل  لنکرانی، 1421: 24 (؛  )فاضل  فائده«  التزویج  لجواز  وإاّل الیبقی  لجوازها؛ 
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مشروع و جايز بودن نکاح صغيره در شرع، داللت بر جواز ساير استمتاعات 

دارد، چرا که در غير اين صورت برای جواز آن فائده ای باقی نخواهد ماند«، 

اما به نظر می رسد بر استدالل صاحب ايشان بر جواز ساير استمتاعات ايراد 

وارد است، زيرا از يک سو فرو کاستن ثمرات و فوايد ازدواج به استمتاع 

و لواحق آن، ادعايی غير ثابت و اول کالم و نزاع است؛ به  خصوص اينکه 

در عصر حاضر نتايج دستاوردهای روان شناسان و جامعه شناسان خالف اين 

ادعا را اثبات کرده و نشان می دهد که آثار معنوی و ثمرات روحی آن به 

مراتب بيشتر از فوايد جسمی ازدواج می باشد1 و از سوی ديگر، دليل تجويز 

چنين ازدواج هايی، گاه انگيزه هايی خداپسندانه بوده است؛ مانند ازدواج با 

دختر شيرخواری که در حادثه ای ناگوار همه ی نزديکان خود را از دست 

داده و کسی عهده دار سرپرستی وی نبود؛ يا برای ايجاد محرميّت بين زن و 

مرد نامحرمی که در محيط های فاميلی و خانوادگی با خويشان و اقوام )با 

توجه به شرايط خاص زندگی و مسکن  در زمان های قبل( در يک محل کار 

می کردند و با هم برخورد داشتند، برای اينکه مرتکب گناه و حرام نشوند، 

او  مادر زن  تا شرعاً  در می آورد،  مرد  به عقد  را  زن دختر خردسال خود 

شده و در برخورد با يکديگر دچار مشقت نگردند؛ يا مواردی که پدری 

عالقه مند بود دختر خردسال خود را به عقد شخصيت بزرگواری در آورد تا 

افتخار خويشاوندی با او را نصيب خود سازد ـ نظير خليفه ی اول که دختر 

1 - مکارم شيرازی در »کتاب النکاح« خود به پاره ای از اين ثمرات اشاره نموده  است )همان، ج 
1، ص8-11(.
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خردسال خود را به عقد پيامبر گرامی اسالم )( درآورد ـ بنابراين جواز سا

تزويج نابالغين در اعصار و قرون گذشته علل مختلف و گوناگونی داشته و 

اين سخن که تجويز نکاح کودک توسط شارع، در صورت عدم جواز مطلق 

استمتاعات، بی فايده خواهد بود، ادعايی بدون دليل و اول کالم و نزاع است.

2-3- استدالل به وجود اتفاق اصحاب در مسئله

استمتاعات  بر جواز ساير  مهذب االحکام،  مانند صاحب  فقها  از  برخی 

ما عداالوطی، ادعای اجماع و اتفاق نمودند، ليکن به نظر می رسد استدالل 

به اجماع در بحث مذکور چه از جهت صغری و چه از جانب کبری محل 

مناقشه ی بسيار جدی باشد، زيرا از يک جهت، برخی از سابقين بر شيخ 

طوسی و نيز برخی از الحقين ايشان اصوالً متعرض مسئله نشده اند، بنابراين 

چگونه می شود در چنين حالتی مختار اين افراد را تحصيل کرده و ادعای 

اجماع در مسئله نمود؟ لذا در ميان قدما و متأّخرانی که متعرض مطلب شده 

و حکم مسئله را بيان نموده اند حداکثر می توان گفت قول به خالف ديده 

نشده است و صد البته پيداست که اجماع اصولی چيزی است و قول به 

عدم الخالف چيز ديگر. از سوی ديگر، چگونه می شود با وجود تصريح به 

مخالفت از سوی برخی از فقهای متأخر ادعای وجود اجماع در مسئله نمود؟ 

همچنين حتی در صورت قبول وجود اجماع و تسامح در صغرای استدالل، 

به دليل مدرکی يا حداقل محتمل المدرکيه بودن )وجود روايات متعدد در 

مسئله( کاشفيت اجماع به شّدت محل ترديد خواهد بود، زيرا محتمل است، 

مستند فقها در جواز ساير استمتاعات به غير از وطی، اطالق روايات مذکور 
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باشد. بنابراين چنين اجماعی از حجيّت ساقط است، زيرا بنا بر نظر اصوليين 

حجيّت اجماع به واسطه ی کشف قول معصوم )( است و از آنجا که 

بدان  فقيه است، وی می تواند  مستند اجماع مدرکی معلوم و در دسترس 

مراجعه کند تا اگر آن دليل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را 

رد کند. ارزش اجماع مدرکی همانند ارزش مدرک آن است و جز آن اعتبار 

بيشتری ندارد )صنقور، 1428: ج1، ص57؛ جزايری، 1414: ج4، ص386؛ بجنوردی، 

1380: ج2، ص168؛ فاضل لنکرانی، 1430: ج3، ص208(. بنابراين حتی در صورت 

وجود اجماع، اجماع مورد نظر از نوع مدرکی خواهد بود که قوام و اعتبار 

آن به قوام و اعتبار مدرک آن است و با وجود دليل لفظی نمی توان به دليل 

لبی استناد کرد.

اين موارد مجموع عواملی است که بنيان تمسک به اجماع را در مسئله 

باره می نويسد:  اين  در  نجفی  آيت اهلل مرعشی  بی اساس می کند.  سست و 

»اجماع مصطلحی که کاشفيّت از قول معصوم )( داشته باشد، نادر است 

از  بسياری  اينکه  به  خصوص  است؛  آن  به  ملحق  و  معدوم  مانند  نادر  و 

اجماعات از نوع اجماع مدرکی می باشند که به معنای اتفاق فقها بر مدرکی 

شرعی هستند و از نوع اجماع تعبدی که حجت است نمی باشند. بنابراين 

در چنين حالتی به مدارک شرعی رجوع می کنيم و در اين صورت اجماع 

دليلی مويّد می باشد و نه دليلی قائم بر نفس خويش« )مرعشی نجفی، 1415: 

ج 1، ص 342(.
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يکی از حقوق دانان معاصر در مورد اجماع می نويسد: »اجماع را هر چند سا

در کتب علم اصول جزء ادلّه )يکی از منابع حقوق اسالمی( نوشته اند، ليکن 

اين نظر مورد اتفاق نيست و کسانی مانند صاحب شرايع تلويحاً حجيّت آن 

را به کلی انکار کرده اند و حقيقت هم همان است، زيرا اجماع به معنی اتفاق 

اکثريت صحابه بر خالفت خليفه ی اول در ابتدای امر ظاهر شد و بعد فقهای 

عامه آن را اصلی از اصول فقهی قرار دادند و اقليّت ناگزير شدند در کتب 

و مدارس خود آن را عنوان کنند؛ ولی تدريجاً بی اساس بودن آن را آشکار 

ساختند. بهترين دليل بر بی مأخذ بودن آن اين است که اجماع نه اساس عقلی 

و عرفی دارد و نه اساس تعبدی درست. احاديثی که برای حجيت اجماع 

نقل می کنند، هيچ گونه داللتی بر اين امر ندارد« )جعفری لنگرودی، 1370: 12(.

3- بررسی حقوقی

از نظر حقوقی بايد گفت ماده ای که مشخصاً به بحث مذکور پرداخته 

باشد، در قوانين موضوعه  مشاهده نمی شود و قانون گذار تنها در ماده ی 1041 

قانون مدنی درباره ی سن ازدواج مقرر داشته: »عقد نکاح دختر قبل از رسيدن 

به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام 

شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه 

صالح « )اصالحی موّرخ 81/4/1 (.

ماده 1041 قانون مدنی ناظر به سن قانونی ازدواج دختران و پسران است. 

مفاد اين ماده از سال 1313 هجری شمسی تا به حال چندين مرتبه  بازنگری 

و اصالح شده است. در ماده 1041 قانون مدنی مصّوب 1313 سن قانونی 
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ازدواج برای دختران 15 سال تمام و برای پسران 18 سال تمام مقرر شده 

بود و ازدواج  در پايين تر از سن ياد شده بايد با پيشنهاد دادستان و تصويب 

محکمه انجام می شد. در ماده 23 قانون حمايت خانواده مصّوب 1353 مفاد 

ماده 1041 به شرح زير تغيير يافت: »ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 

سال تمام و مرد قبل  از رسيدن  به 20 سال تمام ممنوع است؛ مع ذلک در 

مواردی که مصالح اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال 

تمام کمتر نباشد و برای  زندگی زناشويی استعداد جسمی و روانی داشته 

باشد، به پيشنهـاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممکن است معافيت 

از شرط سن اعطاء  شود «. در دوران بعد از انقالب اسالمی و در زمان دولت 

موقّت، ماده 23 قانون حمايت خانواده مصّوب سال 53  لغو و سن قانونی 

ازدواج  برای دختران 15 سال و برای پسران   18 سال تمام قمری تعيين گرديد  

)کاتوزيان، 1381: ج 1، ص58(. ليکن از آنجا که معيار شرعی در فقه، بر بلوغ و 

عدم بلوغ است و موضوع ضابطه ی مقّرره ی سنّی که در ماّده ی فوق مندرج 

بوده، با شرع مغايرت داشت؛ لذا در دی ماه سال 61 ماده 1041 به همراه يک 

تبصره به شرح زير اصالح گرديد: »نکاح قبل از بلوغ ممنوع است . تبصره ـ 

عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ی ولی صحيح است به شرط رعايت مصلحت 

مولی عليه« )محقق داماد، 1386: 47(.

ضمانت   ،646 ماده  در  اسالمی  مجازات  قانون   1375 سال  خرداد  در 

اجرای ماده فوق را بدين شرح به تصويب رساند: »ازدواج قبل از بلوغ بدون 

اذن ولی ممنوع  است. چنانچه  مردی با دختری که به حد بلوغ نرسيده، بر 
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خالف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ی ذيل آن ازدواج نمايد، به سا

حبس تعزيری  از شش ماه  تا دو سال محکوم می گردد «. ليکن از آنجا که سن 

بلوغ در افراد متفاوت بوده و مشکالتی برای تطبيق قانون با مصاديق واقعی 

برای  قانون گذار چاره انديشی  کرده و ضابطه ای  و عينی آن وجود داشت، 

حداقل سن ازدواج معين نمود و در آذر ماه سال 1379 بار ديگر مجلس 

شورای اسالمی ماده 1041 را بازنگری کرده و به دليل  اختالف مجلس و 

نگهبان آن  را خالف شرع  ماده که شورای  به ذيل  نگهبان نسبت  شورای 

می دانست، تعيين تکليف نهايی به مجمع تشخيص  مصلحت نظام واگذار 

از سوی مجمع تشخيص  ماه سال 1381  تير  ماده  در  اين  نهايت  شد. در 

مصلحت نظام به شرح زير تصويب و نهايی شد: »عقد نکاح دختر قبل از 

رسيدن به  سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال 

تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص 

دادگاه  صالح« )صفايي و امامي، 1379: 67(.

بايد توجه داشت هر چند در ماده ی اصالحی مذکور در مورد جواز يا 

عدم جواز استمتاع از دختری که قبل از رسيدن به سن بلوغ به تزويج ديگری 

در می آيد، به صراحت مطلبی بيان نشده است، اّما ممکن است در نگاه اول، 

قانون گذار  چون  که  شود  استدالل  چنين  مزبور،  ماده ی  ظاهر  به  توجه  با 

نکاح کودک را با تحقق شرايطی تجويز نموده است؛ بنابراين در صورت 

نابالغ نيز جايز خواهد  تحقق شرايط و وقوع ازدواج، استمتاع از زوجه   ی 

بود. ليکن استظهار مزبور مردود به نظر می رسد، زيرا با حاکميّتی که برای 
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قاعده ی الضرر در مانحن فيه جريان دارد و در محاکم قضايی نيز همواره در 

مسائل مختلف به آن استناد می شود، تمّسک به اطالقات و عمومات قانونی 

وجهی نخواهد داشت؛ لذا نمی توان با استناد به ماده ی مزبور، ترخيص جواز 

ساير استمتاعات را به قانون نسبت داد. هر چند الزم است از قانون مذکور 

ابهام زدايی شده و به صراحت مراد قانون گذار تبيين شود.

با عنايت به دستاوردهای نوشتار حاضر، پيشنهاد می شود که قانون گذار به 

تبع برخی از فقهاـ  که اصل نکاح کودک را در عصر حاضر خالف مصلحت 

دانسته و تزويج طفل را عين بی تدبيری و فوت مصلحت از وی می دانند ـ  

به صراحت ازدواج اطفال را قبل از بلوغ و يا دست کم مطلق استمتاعات از 

زوجه ی نابالغ در قانون مذکور را اعالم کند.

نتیجه گیری

وجود فتوايی در آثار فقيهان متأخر امامی مبنی بر جواز استمتاعات مادون 

وطی از زوجه ی نابالغ، دستاويز هجمه ی پاره ای از مغرضان و اسالم ستيزان 

به فقه جعفری و نهاد مقّدس مرجعيّت تشيع گشته است. اين افراد در فضای 

مجازی و با تبليغاتی گسترده و مسموم، نوعی جنگ سايبری عليه مکتب 

مترقّی تشيّع راه انداخته و با پيش کشيدن فتوای مزبور فقه شيعه را متهم 

به تجويز تمتعات جنسی غير متعارف از نابالغان و رخصت کودک آزاری 

می نمايند. نوشتار حاضر با مداقّه و تأمل در کلمات اصحاب، عبارات فقهايی 

که سخن از جواز استمتاعات گفته اند را ناظر به عناوين و احکام اّولی دانسته 

و اتهام مذکور را با اين استدالل که اصوالً فقهای عظام در مقام بيان حکم 
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مسئله در فرض عارض شدن عناوين ثانوی نبوده اند، مردود دانسته است. از سا

نظر نگارنده، مقتضای قواعد باب و ارجاع مسئله ی مذکور به اصول و ادلّه ی 

فقه ممتاز اماميه، مقتضی اين است که در ما نحن فيه با حاکميّتی که برای 

قاعده ی الضرر وجود دارد هرگونه استمتاعی از نابالغ با توجه به لطمات 

جسمی و به  خصوص روحی و معنوی که برای وی ممکن است پديد آيد، 

مردود دانسته شده و حکم به عدم جواز مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ 

داده شود.

پیشنهادات

راستای  در  ذيل  پيشنهادات  حاضر  نوشتار  دستاوردهای  به  عنايت  با 

رعايت مصلحت و غبطه ی کودک و حفظ سالمت جسمی و روانی وی 

ارائه می  شود:

الف ـ قانون گذار در صورت تجويز تزويج طفل، به تبع ديدگاه برخی 

از فقها مانند مرحوم آيت اهلل مصطفی خمينی استمتاعات غير متعارف مانند 

نابالغ را در قوانين موضوعه به نحو صريح ممنوع  تفخيذ و... از زوجه ی 

اعالم نمايد. در غير اين صورت، با توجه به احتمال ورود ضرر در استمتاع 

از زوجه ی نابالغ، قبل از هرگونه عملی، چنين شخصی معاينه شود و در 

صورتی که پزشک جسم وی را آماده ی ازدواج نيافت، به حکم دادگاه ازدواج 

صورت نگيرد و هيچ دفترخانه ای حق ثبت چنين ازدواجی را نداشته باشد و 

اگر بدون مراجعه به محضر عقد انجام شود و برخالف نظر پزشک آميزش 

صورت گيرد و زوجه آسيب ببيند، مرد به پرداخت جريمه محکوم شود. 
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بديهی است ضمانت اجرای چنين امری مستلزم وضع قوانين مربوط به آن و 

پيش بينی مجازات برای متخلفين می باشد.

ب ـ برای رفع دشواری اجرای قوانين مربوط به سن ازدواج دختران 

بر مبنای فقه غنی شيعه پيشنهاد می شود، از آنجا که مقصود از مصلحت در 

تزويج طفل در قوانين موضوعه مفقود است، مراد از مصلحت در نکاح دختر 

در سنين قبل از بلوغ مشخص شود. اهميّت اين امر خاصه در جامعه های 

دگرگونی يافته ی امروز که عوامل بسياری در انتخاب همسر مناسب دخالت 

دارد بر کسی پوشيده نيست.

 منابع
 ابن ادريس، محمدبن منصور 1410. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی، قم، دفتر انتشارات  ×

اسالمی.

 ابن جنيد اسکافی، محمدبن احمد 1416. مجموعه فتاوی، قم، دفتر انتشارات اسالمی. ×

 اشتهاردی، علی پناه 1417ق. مدارک العروه، تهران، دار األسوه للطباعه و النشر. ×

 اصفهانی، سيد ابوالحسن 1422 ه  ق. وسيله النجاه )مع حواشي اإلمام الخميني(، قم،  ×

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.

 انصاری، مرتضی بن محمد امين 1411 ه  ق. فرائد االصول )الرسائل(، قم، مصطفوی. ×

 ايروانی، باقر 1427 ه  ق. دروس تمهيديه في الفقه االستداللي علی المذهب الجعفري،  ×

قم. 

 بحرانی، محمد سند 1429 ه  ق. سند العروه الوثقی-  کتاب النکاح، قم، مکتبه فدک. ×

  بجنوردی، حسن 1380ش. منتهی األصول، تهران، العروج. ×

 بجنوردی، سيد محمدبن حسن موسوی  1401 ه  ق. قواعد فقهيه، تهران، عروج. ×

× . حّر عاملی، محمدبن حسن 1409 ه  ق. وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت 
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 جزائری، مرّوج محمد جعفر 1414 ه . ق. منتهی الدرايه، قم، دار الکتاب الجزائری.  ×سا

  جعفری لنگرودی، محمد جعفر 1370ش. ترمينولوژی حقوق، تهران، گنج دانش. ×

 جوهری، اسماعيل بن حماد1410 ه  ق. الصحاح، بيروت، دار العلم للماليين. ×

 حّلی )عالمه(، حسن بن يوسف 1413 ه  ق. مختلف الشيعه في أحکام الشريعه، قم،  ×

دفتر انتشارات اسالمی، قم.

ــــــــــ 1420 ه  ق. تحرير األحکام الشرعيه علی مذهب اإلماميه، قم، مؤسسه امام  ×

صادق.

× . ــــــــــ 1401 ه  ق. تذکره الفقهاء)ط-  الحديثه(، قم، مؤسسه آل البيت 

× . خراسانی )محقق(، محمدکاظم  1409 ه  ق. کفايه االصول، قم، موسسه آل البيت 

 چيالال، سزار. »ريشه های فاحشه گری کودکان«، سياحت غرب، ش47، )خرداد 1386(. ×

 راغب اصفهانی، حسين بن محمد 1412 ه  ق. مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم. ×

 روحانی، سيد صادق  1412 ه  ق. فقه الصادق)(، دار الکتاب  مدرسه امام صادق  ×

.

 سبزواری، سيد عبداألعلی 1413 ه  ق. مهّذب األحکام، قم، المنار. ×

 سبحانی، جعفر  1421 ه . ق. تهذيب االصول، قم، مرکز مديريت حوزه علميه قم. ×

  ــــــــــ  1418 ه . ق. الوسيط فی اصول الفقه، قم، مرکز مديريت حوزه علميه قم. ×

 ساّلر ديلمی، حمزه بن عبدالعزيز 1404 ه  ق. المراسم العلويه و األحکام النبويه، قم،  ×

منشورات الحرمين. 

 شبيری زنجانی، سيد موسی 1419 ه  ق. کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز. ×

 عاملی )شهيد اول(، محمدبن مکی 1410 ه  ق. اللمعه الدمشقيه، بيروت، دار التراث  ×

 الدار اإلسالميه.

 عاملی )شهيد ثانی(، زين الدين 1413ق. مسالک األفهام، قم، مؤسسه المعارف اإلسالميه. ×

 صافی گلپايگانی، لطف اهلل 1416 ه  ق. هدايه العباد، قم، دار القرآن الکريم. ×
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 صدوق قّمی، محّمدبن علی بن بابويه 1413 ه  ق. من اليحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات  ×

اسالمی.

 صفايي، سيد حسين و اسداهلل امامی 1379. مختصرحقوق خانواده، تهران، دادگستر. ×

  صنقور، محمد 1428 ه  ق. المعجم األصولی، قم، منشورات الطيار. ×

 طباطبايی يزدی، سيد محمد کاظم 1409 ه  ق. العروه الوثقی، بيروت، مؤسسه األعلمي  ×

للمطبوعات. 

 طريحی، فخر الدين  1416 ه  ق. مجمع البحرين، تهران، کتابفروشی مرتضوی. ×

الفتاوی، بيروت، دار الکتاب  × الفقه و  النهايه في مجرد   طوسی، ابوجعفر 1400 ه  ق. 

العربي. 

  ــــــــــ  1407 ه  ق. الخالف، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين  ×

حوزه علميه قم.

  ــــــــــ  1378ق. المبسوط في فقه اإلماميه، تهران، المکتبه المرتضويه. ×

 موحدی فاضل لنکرانی، محمد 1421 ه  ق. تفصيل الشريعه-النکاح، قم، مرکز فقهی  ×

ائمه اطهار.

 موسوی خمينی، سيد روح اهلّل موسوی 1421 ه  ق. تحرير الوسيله، قم، دار العلم. ×

  ــــــــــ  1424 ه  ق. رساله ی توضيح المسائل،  قم، دفتر انتشارات اسالمی. ×

  ــــــــــ  1421 ه  ق. کتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی. ×

 موسوی خمينی، سيد مصطفی. مستند تحرير الوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار  ×

امام خمينی.

 موسوی خويی، سيد ابوالقاسم  1418 ه  ق. موسوعه اإلمام الخوئي، قم، مؤسسه إحياء  ×

آثار اإلمام الخوئي.

االئمه  × فقه  مرکز  قم،  األصول،  في  دراسات  ق.  ه   محمد1430  لنکرانی،   فاضل 

.)(االطهار
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 فاضل مقداد، مقدادبن عبداهلل 1404 ه  ق. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم، کتابخانه  ×سا

مرعشی نجفی.

 قرشی، سيد علی اکبر 1412 ه  ق. قاموس قرآن، تهران، دار الکتب اإلسالميه. ×

 کاتوزيان، ناصر 1381ش. حقوق خانواده، تهران، انتشار. ×

 کلينی، ابو جعفر محمدبن يعقوب 1407 ه  ق. الکافي )ط  اإلسالميه(، تهران، دار الکتب  ×

اإلسالميه.

 مراغه ای حسينی، مير عبدالفتاح، العناوين الفقهيه. ×

قم،  × السنه،  و  القرآن  القصاص علی ضوء  الدين 1415 ه  ق.  نجفی، شهاب   مرعشی 

کتابخانه آيه اهلل مرعشی.

  ــــــــــ  1406 ه  ق. منهاج المؤمنين، قم، انتشارات کتابخانه آيه اهلل مرعشی نجفی. ×

 حّلی )محقق(، نجم الدين 1408 ه  ق. شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، قم،  ×

اسماعيليان.

 ــــــــــ  1412 ه  ق. نکت النهايه، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسين حوزه  ×

علميه.

 محقق داماد، سيد مصطفی  1386ش. بررسی فقهی حقوق خانواده-  نکاح و انحالل  ×

آن، قم.
 مظفر، محمدرضا 1381 ه  ق. اصول الفقه، قم، دارالتفسير. ×

× .مکارم شيرازی، ناصر 1424 ه  ق. کتاب النکاح، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب 

  ــــــــــ 1425 ه  ق. أنوار الفقاهه، قم، مدرسه اإلمام علي بن أبي طالب. ×

  ــــــــــ  1428 ه  ق. تعليقات بر عروه الوثقی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب. ×

  ــــــــــ  1428 ه  ق. احکام بانوان، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب.  ×

 مفيد بغدادی، محّمدبن محمدبن نعمان 1413 ه  ق. المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره  ×

شيخ مفيد.
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 موسوی گلپايگانی، سيد محمد رضا 1413 ه  ق. هدايه العباد،  قم، دار القرآن الکريم. ×

 نجفی، محمد حسن 1404 ه  ق. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، بيروت، دار  ×

إحياء التراث العربي.

 نراقی، مولی احمدبن محمد 1415 ه  ق. مستند الشيعه في أحکام الشريعه، قم، مؤسسه  ×

آل البيت. 


