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ﻣﻬﺮی ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۷۵۳۱ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ۷۵۳۱ه.ش ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮده ،زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺎزهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺎل  ۳۵۳۱ه.ش ﮐﻪ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ  ۸۱ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان را ﺑﻪ  ۰۲ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎز
ﻫﻢ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ:
«در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او از  ۵۱ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و
رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد».
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان درﺑﺎره ﺳﻦ ازدواج ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻬﻮر اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺎﻧﻮن« اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن »ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۳۱۳۱ه.ش ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﺮدان واﮔﺬار ﺷﺪه.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ،ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﺤﺎرم رﺿﺎﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ« ﻋﻘﺪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ »ﯾﺎ« زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ زوﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ زوﺟﯿﺖ ﻣﺮدی
دﯾﮕﺮی درآﻣﺪه و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻓﻮت ﻓﺮاق ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ».
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ رﺳﺎﻟﻪای ﻓﻘﻬﯽ را در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪای ﮔﺸﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﻓﻘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎح ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﻘﻪ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۳۱۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
«ﻧﮑﺎح اﻧﺎث ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻧﮑﺎح ذﮐﻮر ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻣﻊذﻟﮏ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺎﺛﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﺑﻪ ذﮐﻮری ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم دارﻧﺪ».
از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۰۴اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﺪوی زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی در ﻣﺠﻠﻪ زن روز در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و دوﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از« ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ »اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻇﺮات در ﺳﺎل  ۵۴۳۱ه.ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺮای دﻓﺎع از« ﻓﻘﻪ» ،ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ
«ﻓﻘﯿﻬﺎن »درﺑﺎره ازدواج دﺧﺘﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮد.

ﻣﻬﺪوی زﻧﺠﺎﻧﯽ اﻣﺎ در اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۳۴۰۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﮐﺮده و آن را ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
«ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﺎ دﺧﺘﺮ را در ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﺻﻮﻻً ﻣﻌﻨﯽ ازدواج و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮدن و ﻫﻤﺴﺮ داﺷﺘﻦ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ازدواج ﻣﯽداﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﺳﺒﺰی ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻧﺪارد ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﻣﻄﻬﺮی اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد:
«ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ،رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی در ازدواج ﺷﺮط
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ ازدواج و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ».
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد:
«آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم .در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺪران ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ
دوران ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ،ﺧﻮد را اﺧﺘﯿﺎردار ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮ را در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان آﯾﻨﺪهاش،
ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎرج از ﻧﺰاﮐﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی دﺧﺘﺮ – ﮐﻪ ﻟﺰوم آن از ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺳﻼم اﺳﺖ – ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﻋﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ دﺧﺘﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼ اﺛﺮ اﺳﺖ .ﻋﺎﻗﺪﻫﺎ از رﺷﺪ دﺧﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﻮغ
دﺧﺘﺮ را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی دﺧﺘﺮان در دﺳﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء رﺷﺪ دﯾﻨﯽ دﺧﺘﺮ را ﺷﺮط ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺘﻦ دﺧﺘﺮی ﺗﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻮل دﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اوﻟﯿﺎء اﻃﻔﺎل و ﻋﺎﻗﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﻋﺎتﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ از ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﻧﺘﻘﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و
ﮐﻮزهﻫﺎ را ﺳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ -ﮐﻪ زاﯾﯿﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ -ﮐﺮد» [.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺟﻠﺪ ،۹۱ﺻﻔﺤﺎت  ۵۹و ]۶۹
اﻇﻬﺎرات ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ،۷۵۳۱ﺑﺮﺧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻄﻬﺮی اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان را ﺑﺮای ازدواج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ« آزﻣﺎﯾﺶ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی دﺧﺘﺮان »ﺑﺮای
ﺟﺎری ﮐﺮدن ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻫﺮﮔﺰ در اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ «:ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ
ﻋﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ دﺧﺘﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼ اﺛﺮ اﺳﺖ».
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ« ﺟﻮاز ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر »اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر )ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن( را ﺑﺎ اذن وﻟﯽ ﻗﻬﺮیاش ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﯾﻦ ازدواج ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ را
ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،اذن و رﺿﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻧﮑﺎح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ زﻧﺎن
ﺧﻮدﺳﻮزی زﻧﺎن ،اﻋﺘﺮاض از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻘﻪ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ« وﻃﯽ »ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻟﻌﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽ و از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﺮن
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﺎواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺑﻌﺪ از او ﻧﯿﺰ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه« ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم »و دﯾﮕﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ روحاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۲۱از ﺑﺨﺶ ﻧﮑﺎح در
ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زوﺟﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن  ۹ﺳﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻧﮑﺎﺣﺶ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ـ و اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺬتﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺷﻬﻮت و ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻔﺨﯿﺬ او ﺣﺘﯽ در ﺷﯿﺮﺧﻮار ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد» [.ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﺟﻠﺪ دوم ،اﺣﮑﺎم ﻧﮑﺎح،

ﺻﻔﺤﺎت  ۷۵۲و ]۸۵۲
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،از ﺷﺎﮔﺮدان روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻃﯽ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺘﻮای اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ،درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ:
«ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت از زوﺟﻪ ﺻﻐﯿﺮه ،اﺻﻞ اﺑﺎﺣﻪ و ﺟﻮاز دﻻﻟﺖ دارد و اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﻣﺸﺮوع و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻧﮑﺎح ﺻﻐﯿﺮه در ﺷﺮع،
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺟﻮاز آن ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ».
او اﯾﻦﻃﻮر اداﻣﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ «:اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻃﯽ ،ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،اﻟﺰام ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ
ﺟﻌﻞ و ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن اﯾﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﻧﻬﯽ ﺷﻮد» [.ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻤﺘﺎع از زوﺟﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی زﻧﺎن ،زﻣﺴﺘﺎن
 ،۲۹۳۱ﺷﻤﺎره  ،۲۶ص]۷۸۱
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﮑﺎح ﺻﻐﺎر )ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن( ﺑﺎ اذن وﻟﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ« اﺳﺘﻤﺘﺎع »و
ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮد ازدواج ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻬﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل و در واﻗﻊ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ
اﻣﺮوز دﺳﺖﮐﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

