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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 و جواز تمتع از نوزاد در فقه یهمسرشبهه کودک

است در جامعه مطرح  یمدت «یهمسرکودک» یازدواج با استفاده از واژه جعل یباال بردن سن قانون مساله

به شرع مراجعه کرد، ادعا  دیمساله نبا نیاست و در ا یرانسانیفقها غ یالقا کنند فتاو نکهیا یشده، و به تبع آن، برا

 دفاع کند! یاست که از کودک همسر یعیطب !دهد یاز نوزاد را م یسجواز تمتع جن یکه فقه وقت کنندیم

 یبا مغشوش کردن فضا یاکنم و نشان دهم چگونه عده کیدو عرصه بحث را از هم تفک کوشمیم نجایدر ا

 .رندیبگ یاز آب گل آلود ماه خواهندیم یبحث علم

 مذکور چه بوده است؟ یالف. واقعا بحث فقه

همه  .آوردیشبهات را با خود م نیمطرح شود، هم انهیبه نحو عام ،یتخصص یو حقوق یبحث فقه کی یوقت

شود؛ یعنی شود، اما بتدریج در کتب فقهی تخصصی، کالسیک میبحثهای فقهی، از یک نیاز اجتماعی شروع می

گیرد؛ که اگر کسی فقط حقوقی قرار میفقهی و های دقت ل تامالت ومحخود موضوع و زوایای مختلف آن، 

حاصل ویا حتی نادرست ببیند، آن را بحثی بی –بدون توجه به سیری که به اینجا رسیده  –آخرین فتواها را 

 کند.قلمداد می

موضوع  دیاست. پرس داغ یلیاز فقها خ یکیدرس خارج جلسه بحث چند روز است  دیاز عوام د یکی ندیگو

خواست مساله را در حد فهم او ساده کند:  یکیچه؟  یعنیگفت «. مقدمه واجب»گفتند: بحثِ  ست؟یبحث چ

نه؟ گفت واقعا عمرشان را تلف  اینردبان گذاشتن واجب است  ،یاز پشت بام باال برو یواهاگر بخ یعنیگفت 

 !کنندیم

 طور شده: نیهم هم نیحاال ا

بدون اینکه  الزم بودهآمده کردند، گاه پیش میرعایت می ترجدیو نامحرم را  در قدیم که افراد مساله محرم

خواهند )االن هم برای کسانی که می محرم کنند. گریرا به کس د یکس ازدواج و تشکیل خانواده رخ دهد،

کاروانی که  خواست باشد و میمستطیع می یمثال زن شود(استفاده می هافرمولای بیاورند از این فرزندخوانده

کنند تا  از آشنایان وی که در آن کاروان بود را به وی محرم یکی شدو قرار می رودحج ب چند ماه در راه بود به
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محدود به حد  ازدواج موقت غهیصیک راه راحت این بود که . وی کمک کند در مسیر هرجا الزم شد براحتی به

داشت، و امکان اینکه خطبه عقد موقت برای خودش بخوانند  شد که این زن شوهربخوانند. اما بسیار میمحرمیت 

دختر  خطبه عقد را بین آن مرد وتوانند آیا میکه ی از محارم سببی، مادر زن است؛ آنگاه مساله این بود نبود. یک

با نظر »گفتند فقها می در اینجا ؟شود به او محرمدر نتیجه و ، آن مرد یِشرع مادرزنِ ،زن نیا این زن بخوانند تا

 «است زیعقد دختر خردسال جا  طفل،یّول

تمتع از آن کودک سوء استفاده کند و  تیموقعاین مرد بخواهد از  نینکند ا هآمد کمی شیمساله پ نیا بعد

. شودیبا شرط ضمن عقد مشکل حل م خوانیم و به عالوهعقد را برای زمانی بسیار کوتاه می ببرد. گفتند یجنس

شرط ضمن عقد گذاشت که محدوده روابط را معلوم کرد. مثال روابط در حد  توانیازدواج موقت، م غهی)در ص

 .باشد( یبرداشتن روسر

؛ را خوانددائم خطبه عقد کسی برای این کار آمد که اگر  شیپ بحثهای فقهی یمساله در فضا نیادوباره بعد 

 ، چطور؟عقد، جواز تمتع استحقوقی  یاقتضا میدانیو م ویا عقد موقت خواند اما شرط ضمن عقد نگذاشت،

)چنانکه  قابل پیگیری حقوقی نیست د،هانجام دکودک کردن و بوس کردن  لغدر حد ب ییاگر کارها دیدند

پس  ؛ همین االن هم ممکن است کسی کودکی را با نیت شهوانی بغل کند و ببوسد، اما اغلب افراد متوجه نشوند(

 .کند اقدام …و  مقاربتحق ندارد به  در چنین عقدی، شخصگفتند فقط 

شود؛ وقتی این مطلب در کتب فقهی کالسیک قرار گرفت، دیگر درباره چرایی طرح مساله و ... بحث نمی

ای که بر خواندن چنین عقدی بلکه درباره جواز یا عدم جواز عقد دختر خردسال، و ضوابط فقهی و حقوقی

در فضای  یفقه جهیه موجب بحث شده، نتبدون در نظر گرفتن آنچ وقتی و ؛کنندگردد، بحث میمترتب می

 !دیآیم شیشبهات پ نیشود ایمطرح مغیرعامی 

 باال بردن سن قانونیِ ازدواجخطرات سهمگین ب. 

 اکنون صرف نظر از بحث فوق، آیا باال بردن سن ازدواج با قانون کار درستی است یا خیر؟

ممنوع کردن »و « یج ازدواج در سنین بسیار پایینترو»که تصویر مساله در قالب دوگانه  باید توجه کردابتدا 

آن هم باشیم؛ « ترویج»گوییم، طرفدار آن سخن می« جواز»این گونه نیست که اگر از یک مغالطه است. یعنی « آن

 در اسالم، برای تشکیل خانواده، عالوه بر بلوغ جنسی، بلوغ اجتماعی نیز مد نظر است.  بویژه که
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مساله این است که وقتی شخص به بلوغ ؛ اما نیستیمترویج ازدواج در سنین پایین در مقام پس در اینجا 

در سن پایین بعضاً با  درست است که ازدواجمنوع کنیم؟! چه حقی داریم که ازدواج وی را مجنسی رسید، 

اد داشته باشیم که جامعه داده شود، اما به ی های الزم بهها باید آگاهیآسیبهایی همراه بوده است، و در این زمینه

که تحت  - آیا در این سن، اگر مخیر شدیم بین روابط آزاد و نامشروع با ازدواج قانونی، قطعا ازدواج قانونی

شود و با ترجیح دارد بر روابط آزادی که غالبا دور از نظارت والدین انجام می -شودنظارت والدین انجام می

 است.  آسیبهای فراوان بویژه برای دختران همراه

نادیده گرفتن این واقعیت، بسیاری از جوامع غربی را دچار آسیبهای جدی کرده است. در آمریکا بر اساس 

نفر کارشان به زایمان  219 ،سال 17تا  15 یندر سندختر  1000از هر  2006آمارهای رسمی خودشان، در سال 

ن دختران نوجوان از بارداری در آمریکا انجام ای برای برحذر داشتهای گستردهدورهاند با انجامید و مدعیمی

اند هزار نفر در سال رسانده 200اند و به عددی کمتر از کاهش داده %64این رقم را  2017سال  اند تاداده

(National Vital, Statistics Reports, Volume 67, Number 8. p.4 )هایشان دقت شود این آمار کسانی است که بچه

اند هم در و که اگر آمار دقیقی از دخترانی که قبل از اینکه به زایمان برسند سقط جنین کردهده است، به دنیا آم

همه اینها شاهدی است که باالخره غریزه جنسی در انسان  !گردیدبود، عمق فاجعه بهتر آشکار میدسترس می

 به نفع این افراد باشد. ا، واقعفعال است و این گونه نیست که اگر قانونا راه ازدواج را ببندیم

؛ و واقعا فردی که به سال تمام است 15سال تمام و پسر  13دختر  یبرا رانیازدواج در ا یسن قانوناالن  

بویژه در شهرهای بزرگ، و نه در  –این سن رسیده، کودک نیست و به بلوغ جنسی رسیده است، هرچند غالبا 

 ای که خانواده تشکیل دهد نرسیده است؛ اما ملحق کردن افراد زیربه بلوغ اجتماعی –روستاها و مجامع کوچک 

آنهاست، های انسانی و شرعیِ منع غیرموجه از حقوق و آزادیو توهین به آنها تنها سال به کودکان، نه 18 یا 16

 کند.باز میهای نامشروع سازی و ترویج هرچه بیشتر روابط و دوستیعادیراه را برای بلکه 

 سوزنچیحسین 
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