ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی :ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ازدواج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺎرج از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﻓﺮد ۰۷
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﭘﺪوﻓﻠﯿﺎ دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ازدواج ﻧﮑﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ ﺣﻮزه
دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ؛
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻦ اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارد و دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ دارﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ را از ﺳﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻠﻮغﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻦ ازدواج را از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﻧﻈﺮات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؛ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻓﻘﻬﺎ در ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻣﺮ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد
در ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺖ .در ﺑﺤﺚ ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻮغ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺨﺺ و اﺻﻼح ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اوﻓﻮ ﺑﺎﻟﻌﻬﻮد و ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪهای ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﻢ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻧﯿﺰ از ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﻮزش دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ازدواج ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض دارد ﺑﺎﯾﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ازدواج آﻧﺎن ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
ﮐﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
ازدواج ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﮑﻪ اﺻﻼ ﻣﺪرﺳﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺧﺘﺮاﻧﯽ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ آراﯾﺶ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ درﺑﺎره ﺗﺠﺎرب
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﮐﻼسﻫﺎ و ﻣﺪارس ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد از
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﻔﮏ ﻧﺸﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﻮد.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل در دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدک  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎرض ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺮد  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ﺳﺮﮐﺎر دارد و ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﭙﺮدازد؟
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻮدک زﯾﺮ  ۵۱ﺳﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ۵۱
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﭙﺮدازد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎب اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺴﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ
ازدواج ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ازدواج در ﺳﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ ،روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻻزم
رﺳﯿﺪه و ﺗﻮان ﮐﺎرﮐﺮدن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد.

ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارد ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺳﻦ
ﺧﺎﺻﯽ اﻣﮑﺎن ازدواج دارد ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه اﺟﺎزه داده ﺷﻮد.
ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج در ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﯽ را ﺑﺮای ازدواج ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﮔﺎه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ
ازدواج ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﮐﻮدک را در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن اﻣﮑﺎن ازدواج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی درﺑﺎره اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮض ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ )ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ( وﻻﯾﺖ دارد ﮐﻪ آﻧﺎن را زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج درآورد .در ﻓﻘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮوح ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﻖ ﺗﺰوﯾﺞ ﺻﻐﺎر را ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺿﻮع از ﺣﺎﻟﺖ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه در ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن ،ﻣﺬاﻫﺐ و اﻗﻮام ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ وﺿﻊ ﺷﻮد.
ﺻﺮف ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ازدواج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آراﻣﺶ دﻫﻨﺪ و ﻏﺎﯾﺖ ازدواج ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ
ﯾﺎ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺠﺎد
ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻓﺮدی ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ دارد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ آﻣﺎده ازدواج ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ در اﺻﻞ  ۰۱ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ
ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻮام ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻘﻠﯽ ،روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﺤﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۰۲ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ و ﺻﻼﺣﯿﺘﺸﺎن اﺣﺮاز ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺪس ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﮑﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮده و در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،آراﻣﺶ دادن و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ داﺧﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻟﺬا ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ازدواج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻘﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﻣﻔﺴﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻓﺮد
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ازدواج ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
وی درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ در ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دادﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﻗﻀﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻗﺖ ﻻزم را دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در ازدواجﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه ازدواج ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺎرج از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج
ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﻓﺮد  ۰۷ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﭘﺪوﻓﻠﯿﺎ دارد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ازدواج
ﻧﮑﻨﺪ.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ازدواج آﻧﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ اﺳﺖ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﻓﻬﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻃﻼق ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻼق ﺧﻮب ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﻼق ﺧﻮب ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻃﻼق ﺑﺮای آنﻫﺎ آﺳﯿﺐرﺳﺎن اﺳﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬارد.

