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Abstract
In the jurisprudential rulings of the religion of Islam, the permission to marry girls can be seen from
birth, which has almost been agreed upon by the earlier scholars. In addition, the couple is given the
right to enjoy everything except the marital relationship before puberty. Accordingly, the purpose of
this article is to show the consequences and adverse effects of this jurisprudential ruling, according to
which, conflicts with the principle of justice have emerged. In this article, the author, using a
descriptive-analytical method, states two main topics. One is the rule of justice and how it is used in
jurisprudential rulings and the cases in which this rule is included, and the other is the cases in which
minor marriage is considered as an example of oppression. In fact, he stated the corruptions that are
arranged for the permission of this ruling. In the end, with these two bases, he came to the conclusion
that minor marriage, because it has corruption and harms, including negative psychological, physical,
sexual, social and family consequences, is an example of injustice, and is in conflict with the rule of
justice, which is also a rational principle and in line with the taste of the Holy Shari'a. Therefore,
considering that the principle of marriage is a rational matter and its realization is subject to the
realization of rational principles, it is preferred wherever it is in conflict with the rational principle.
Therefore, the author concluded in this article that the principle of permitting a minor marriage needs
to be reviewed by the jurist and mujtahid in order to take into account the temporal, spatial, and social
conditions in that ruling.
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مقالة پژوهشی

تأمّالت اخالقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدة عدالت
مریم مصلی نژاد 1،سیدمحسن سادات کیایی 2،فاطمه

وجدانی3

چکیده
در احکام فقهی دین مبین اسالم ،جواز ازدواج دختران از بدو تولّد به چشم میخورد که تقریباً مورد اتّفاق علمای
متقدّم قرار گرفته است .عالوه بر این ،به زوج حقّ هرگونه استمتاع ،به جز رابطة زناشویی قبل بلوغ سنّی ،داده شده
است .هدف این مقاله نشان دادن پیامدها و آثار سوء مترتّب بر این حکم فقهی بود که به موجب این پیامدهای منفی،
تعارضاتی با اصل عدالت نمایان شد .در این مقاله ،با روش توصیفی-تحلیلی ،ابتدا قاعدة عدالت و چگونگی کاربرد
آن در احکام فقهی و مواردی را که این قاعده داخل میشود ،تبیین شد و سپس پیامدهای منفی فردی ،خانوادگی و
اجتماعی این حکم فقهی و پیامدهایی که در نکاح صغیره ،مصداق ظلم تلقّی میشود و مفاسد مترتب بر آن تبیین شد.
بر اساس یافتهها ،از جمله پیامدهای منفی روحی و روانی میتوان به مواردی چون :افسردگی و اضطراب ،سلب عشق
و محبّت بر اثر تحمیل مسئولیّت خارج از حدّ توان و پیامدهای دوری از دوران شیرین کودکی اشاره کرد .همچنین،
پیامدهای جسمی و جنسی مانند :آسیب به اندام تناسلی و مرگ و میر ،پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مانند :طالق
عاطفی و عدم توانایی در تربیت فرزندان ،نیز از مصادیق بیعدالتی در این حکم هستند که با قاعدة عدالت که اصلی
عقالئی و منطبق بر مذاق شارع مقدّس است ،در تعارضاند .بنابراین ،با عنایت به اینکه اصل نکاح از امور عقالئی است
و تحقق آن منوط به احراز اصول عقالئی است ،هرجا با اصل عقالئی در تعارض باشد ،مرجوح میگردد .بر اساس
نتایج این تحقیق ،اصل جواز نکاح صغیره جز در مواردی است که میتواند توسط فقیه و مجتهد مورد بازنگری قرار
گیرد و شرایط زمانی ،مکانی و خاصّ اجتماعی امروز در آن لحاظ شود.
واژههای کلیدی :نکاح صغیره ،قاعده عدالت ،ولیّ قهری ،ازدواج کودکان.
تاریخ دریافت │ 1401/02/07 :تاریخ پذیرش │ 1401/04/02 :تاریخ انتشار1401/04/18 :
 .1نویسندة مسئول ،کارشناس ارشد مدرسی معارف ،گرایش اخالق اسالمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران،
m.mosallanejad68@gmail.com
 .2استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشکده الهیات و ادیان ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایرانs-kiaey@sbu.ac.ir.
 .3استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشکده الهیات و ادیان ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران .ایرانf_vojdani@sbu.ac.ir ،
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 .1مقدمه
یکی از مباحثی که در حقوق خانواده مطرح است ،ازدواج دخترنابالغ توسّط ولیّ قهری است .دخترنابالغ ،هم شامل
کودکی میشود که کمتر از نُه سال سنّ دارد و هم شامل دختربچّهای است که هنوز به سنّ رشد نرسیده است؛ یعنی
از نظر جسمانی و روانی ،آمادگی کامل برای انتخاب و یا تحمّل مسئولیّت زندگی مشترک را ندارد .در فقه اسالمی،
نظر مشهور فقهاء این است که پدر یا جدّ پدری میتواند دختر نابالغ خود را به ازدواج درآورد و همچنین ،طبق
عقیدة غالب فقیهان ،آن کودک پس از سنّ قانونی حقّ فسخ عقد ازدواج را ندارد؛ به عنوان مثال ،شیخ طوسی در
اینباره مینویسد« :برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید»(.شیخ طوسی،1401 ،
ص  .)464همچنین محقّق حلّی میگوید« :غیر از پدر و جدّ پدری ،کسی بر تزویج صغار والیت ندارد» (محقق
حلّی ،1373 ،ج ،2ص  .)276بسیاری از معاصرین نیز ،به این مسأله تصریح نمودهاند :امام خمینی(ره) مینویسند:
پدر و جدّ پدری ـ یعنی پدر پدر و باالتر ـ بر صغیر و صغیره و دیوانهای که جنونش به بلوغ اتّصال دارد ،و
همچنین ـ ظاهراً ـ بر دیوانهای که دیوانگیاش از بلوغ فاصله دارد ،والیت دارند ... .اگر عقد به وسیلۀ پدر یا
جدّ ـ بر صغیر یا صغیره ـ با مراعات آنچه که رعایتش واجب است ،واقع شود ،بعد از بلوغ ،آن دو خیار فسخ
ندارند ،بلکه بر آنها الزم است (امام خمینی ،1331 ،ج ،2ص.)273

هم چنین ایشان مینویسند:
نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی باشد یا منقطع ـ و امّا سایر لذّتها
مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او حتّی در شیرخوار ،اشکالی ندارد (امام خمینی،1331 ،
ج ،2ص .)252

علمای دیگر مذاهب هم اینگونه نظراتی دارند؛ به عنوان نمونه ،شافعی در کتاب «األم للشافعی» بیان داشته است که
نکاح صغیره ،تنها بر عهدة پدر و جدّ پدری است (شافعی ،1410 ،ج  ،7ص .)163
بنابراین همه فِرَق فقهی اسالمی نکاح صغیره را از سوی ولی جایز میدانند .در میان متقدّمین از فقیهان شیعه از
مخالفی نام برده نشده ،جز ابنابیعقیل که با والیت جدّ مخالف است (خویی ،1428 ،ج ،2ص .)248در میان اهل
سنّت از سه تن یاد شده که با اصل نکاح صغیره مخالفند و آنها عبارتند از :عثمان البتی ،ابن شبرمه و ابوبکر االصم .ابن
حزم نیز با تزویج پسر خردسال مخالف است (ابوزهره ،1418 ،ص 101و.)110
به نظر می رسد مواردی همچون :ازدواج دختر نابالغ با وجود عدم قدرت بر تصمیمگیری و اجبار ولیّ بر این کار،
عدم حقّ خیار بر فسخ بعد از بلوغ ،امکان تلذّذ شوهر از وی با وجود عدم اراده و درک مسائل زناشویی توسط دختر
نابالغ ،لذّت جنسی از کودک شیرخوار ،مانند نفخیذ و نظایر اینها ،با دریافتهای عقالنی و عقالئی امروز دچار
چالشهایی است؛ حتّی با عنایت به اصل عدالت ،پارهای از موارد نکاح صغار ،منافی عدالت و در واقع ظلمی بیّن به
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نظر میرسد .البته ممکن است این احکام فقهی ،در زمان تشریع با توجّه به شرایط زمانی و مکانی ،مربوط به زمانی بوده
است که قوانینی برای حفاظت از حقوق اطفال وضع نشده بود و یا اینکه مربوط به جوامعی بوده است که به دلیل
کوچک و ساده بودن آن و نیازهای اندک ،پدران قادر به تشخیص مصلحت بودهاند؛ ولی اکنون شرایط به سرعت رو
به تغییر است و ما شاهد پیچیدگیها و ظرافتهای زیادی در امر ازدواج و سازگاری همسران هستیم .اختصاص چندین
رشته دانشگاهی به بحث ازدواج و خانواده و تربیت ،تأسیس پژوهشکدهها ،تألیف و انتشار هزاران کتاب در این زمینه
و تأسیس مراکز متعدد مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده در سراسر جهان و کشور ما نشان از پیچیدهتر شدن و در عین
حال جنبة علمی-تخصصی یافتن این موضوعات در جوامع پیچیده کنونی دارد .در مورد حکم مذکور هم در عصر
حاضر ،برخی محقّقین از علماء ،این نکاح را باطل و حرام میدانند (عندلیب همدانی ،1317 ،خ نکاح) .از سوی دیگر،
سوء استفادههای معاندین ،از موضوع جواز این نوع نکاح جهت تخریب چهرة عادالنة اسالم و با عنایت به قاعدة
عدالت نیز ،بررسی دقیق وجاهت و کارآمدی این حکم فقهی مفید به نظر می رسد.
در این مقاله ،سعی بر آن است که این حکم فقهی بر اساس قاعدة عدالت مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که به
نظر میرسد در تعارض با این قاعده است ،تبیین شود 1.سؤال پژوهش آن است که چه تعارضاتی بین جواز نکاح
صغیره و قاعدة عدالت در استنباط احکام که به عنوان یک اصل کلّی در فقه اسالمی مطرح شده است ،وجود دارد؟
بنابراین ،مصادیق ظلم و بیعدالتی در چنین نکاحی ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .2تعریف مفاهیم کلیدی
 .1-2مفهوم صغیره (کودک)
فرزند انسان از زمان تولّد تا بلوغ ،کودک یا «صغیر» نامیده میشود که معادل آن در زبان عربی طفل است (ابن
منظور ،1413 ،ج ،11ص .)401در مصباحالمنیر آمده است« :فرزند صغیر انسان را کودک مینامند .این لفظ بر پسر
و دختر و فرزندان اطالق میگردد و تا زمانی که به سنّ تمیّز نرسیده است ،او را کودک صغیر مینامند» (الفیومی،
 ،1414ص .)374در اصطالح فقه هم ،به فرزند انسان از زمان متولّد شدن تا ابتدای سنّ بلوغ ،کودک اطالق میشود.
این عنوان در بسیاری از مباحث فقهی بهچشم میخورد؛ مثالً در باب تبعیّت کردن کودک از پدر و مادرش در
حکم اسالم ،در کلمات بعضی از فقهاء آمده است« :حکم کودکی که به سنّ بلوغ نرسیده است ،پسر باشد و یا
دختر ،از جهت مسلمان یا کافر بودن ،حکم پدر و مادر اوست و در احکامی مثل طهارت و نجاست ،تابع آنهاست»
(طباطبایی ،1404 ،ج ،8ص .)101بنابراین ،از نظر فقهاء ،کودک کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد.
 . 1لذا در این مقاله ،به دنبال تبیین حکم و یا حتی رفع تعارض نیستیم؛ چراکه این مهم از وظایف مجتهد است و در دایره فقه و اصول
می گنجد.
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در اصطالح حقوقی ،کودک یا همان «صغیر» به کسی گفته میشود که به سنّ بلوغ نرسیده و اصطالحاً «کبیر»
نشده است (صفایی و قاسم زاده،1312 ،ص)174؛ با این توضیح که در قوانین مدنی کلمة کودک ،هم معنا با صغیر و
طفل بهکار رفته است و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده است.
یکی از صاحبنظران در حقوق مدنی در اینباره میگوید« :صغیر بهکسی اطالق میشود که از نظر سنّ به رشد
جسمانی و روحی الزم جهت زندگی اجتماعی نرسیده باشد» (امامـی ،1311 ،ج ،۵ص.)187
 .2-2مفهوم ولیّ قهری
والیت در اصطالح شرعی عبارت است از :مطلق احاطة شرعی که صاحب والیت به وسیلة آن احاطه ،حقّ دخالت
و تصرّف در امور شخص دیگری ،به طور قهری ،برایش ایجاد میشود که شامل والیت بر نفوس و اموال میشود.
والیت خاص شامل والیت پدر بر صغیر است (طهریان ،بیتا  ،ج  ،1ص .)107
والیت قهری یعنی سلطهای که پدر و جدّ پدری بر فرزندان محجور خود دارند .این والیت از آن جهت والیت
قهری است که پدر و جدّ پدری به حکم قانون و اجباراً ،به محض تولّد طفل ،بر او والیت خواهند یافت .در واقع،
والیت قهری یک نوع سِمَت و وظیفه است که به حکم قانون به پدر و جدّ پدری داده شده است .بر اساس ماده 1114
قانون مدنی ،پدر و جدّپدری و وصیّای که از طرف یکی از آنان منصوب گردیده ،ولیّ خاص کودک نامیده میشود.
بر اساس این مادّه ،اشخاصی همچون پدر ،جدّپدری و وصیّ ،ولیّ خاص محجور میباشند .امّا در مادّه  1181قانون
مدنی ،والیت قهری پدر و جدّپدری نیز مورد پیشبینی قرارگرفته است .بر اساس این مادّه ،هر یک از پدر و جدّپدری،
نسبت به فرزندان خود والیت دارند .پس ،ولیّ قهری شخص محجور تنها شامل پدر و جدّپدری میباشد.
 .3قاعدة عدالت و چگونگی کاربرد آن در صدور احکام فقهی
همانطور که علماء و فقهاء تصریح کردهاند 1،قاعدة عدالت میتواند هم منبعی برای صدور احکام باشد و هم معیار
و مالکی برای استنباط احکام؛ یعنی شخص مجتهد و فقیه براساس آن میتواند استنباط کند یا به ارزیابی آنچه از
منابع دینی برداشت کرده است ،بپردازد (صدر ،1410 ،ص .)213در این قسمت مواردی از کاربرد این قاعده که در
استنباطات فقهی فقهاء مورد استفاده قرار گرفته است ،بررسی میشود.
 .1-3استنباط حکم فقهی براساس قاعده عدالت و نفی ظلم
از باب مقدّمه باید گفت که قواعد فقهی بر دو قسم هستند :الف) قواعدی که برای فقیه به عنوان معیار و میزان در
 . 1این مطلب در کالم اکثر علمای اصولی و همچنین فقهاء شیعه به چشم میخورد .به عنوان نمونه :شیخ انصاری ،1428،ج ،1ص113؛
آخوند خراسانی ،1408 ،ج ،1ص۵4؛ خمینی ،1361 ،ص.4۵6
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استنباط میباشند؛ ب) قواعدی کلّی که فروع و مصادیقی در خود جای داده است و برای تطبیق مطالب برداشتی،
مفید است (شهیدثانی ،1376 ،ج  ،1ص  .)236وقتی عدالت را به عنوان یک قاعده معرّفی میشود ،به هر حال،
براساس قسم اول است؛ یعنی عدالت میزان و معیاری برای فقاهت و استنباط است و تمامی برداشتهای فقهی و
فتوایی باید با آن سنجیده شود؛ لذا این قاعده میتواند در هماهنگسازی تمام ابواب فقه اثر بگذارد؛ چنان که در
دستیابی به مسائل منطقة الفَراغ 1به مانند حریمی است که نباید از آن تجاوز کرد .البته این بدان معنا نیست که در
معنای دوم کاربرد نداشته باشد ،بلکه در معنای دوم هم کاربرد دارد .حال به نمونههایی از کاربرد این قاعده در
آرای فقهاء اشاره میکنیم:
 )1علمای اسالمی خود در کالمشان به این مطلب اذعان دارند که قاعدة عدالت بر احکام حکومت 2دارد .شهید
مطهّری میگوید« :عدل ،بر تمامی احکام حاکم است ،نه تابع احکام؛ یعنی عدل اسالمی نیست بلکه اسالم عادالنه
است( ».مطهری ،1401 ،ص)1۵-14
 )2صاحب جواهر ،در اختالف بین اهل خبره برای تعیین میزان ارش 3میگوید« :رأی فقهاء براین است که
قیمتهای مطرح شده از سوی یکایک خبره ها جمع گردد و نسبت گیری شود» .سپس در مقام استدالل براین نظریه
می نویسد« :اقتضای عدالتی که دربرگیرنده حقّ خریدار و فروشنده باشد ،آن چیزی است که اصحاب گفتهاند» (نجفی،
 ،1181ج ،23ص)214؛ یعنی ایشان ،اصل عدالت را به عنوان دلیل برای این حکم معرّفی نمودند؛ لذا این اصل در
استنباط احکام دخیل میباشد.
 )3امام خمینی(ره) در بیان دلیلِ تصرّف در ملکی که دارای ارزشی نیست ،اصل عدالت را متذکّر شدهاند و آن را
مصداقی از ظلم دانستهاند« :تصرّف در ملکی که مالیّت ندارد حرام است ،زیرا ظلم است» (امام خمینی ،137۵ ،ج،2
ص.)401
 )4شیخ انصاری(ره) در باب خوراندن چیز حرام به دیگری میگوید« :هیچ اختالف و اشکالی در حرمت خوراندن
 . 1منطقةالفراغ به معنای قلمرویی از دین است که حکم شرعی معینی ندارد .طبق نظریه منطقةالفراغ ،دین در برخی مسائل اجتماعی،
حکمی صادر نکرده و به حاکم اسالمی اجازه داده است که با در نظر گرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان ،حکم و قانون
وضع کند (.صدر ،1410 ،ص)443
این نظریه را سید محمدباقر صدر ،فقیه و متفکر شیعه در کتاب اقتصادُنا مطرح کرده است .او در زمینههای فقه ،اصول ،فلسفه و اقتصاد،
صاحب تألیف و نظریه بوده است.
 . 2حکومت ،به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن است ،چه دلیل حاکم ،موضوع دلیل محکوم را تفسیر نماید،
چه متعلق آن را و چه حکم آن را(.صدر ،1410 ،ج،2ص )۵41در واقع ،جکومت به این معناست که دلیل حاکم ،موضوع محکوم را
تنزیالً برمیدارد.
 . 3اختالف قیمت بین صحیح از اعیان و ناقص آن را در فقه ارش گویند.
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چیز حرام به دیگری نیست و همچنین در اینکه حرمت آن برگردن آن شخص خوراننده است ،دلیل مطلب هم وجود
ظلم است که حرام است» (شیخ انصاری ،1401 ،ج ،1ص .)10در اینجا هم جناب شیخ ،از این اصل استفاده کردهاند
که وجود ظلم ،حرام و موجب استنباط حکم شده است.
 )4ابوالبرکات ،فقیه مالکی مذهب ،از فقهای اهل سنّت مینویسد« :غاصب در آن چه بر روی ملک غصبی خرج
کرده ،حقّ مطالبه زیادی را ندارد بخاطر ظلمی که انجام داده است» (ابوالبرکات1303 ،ق ،ج ،3ص )4۵0و این بدان
جهت است که وی غصب کرده است؛ لذا مرتکب حرام شده و این حرمت از باب ظلم و عدم عدل است .بنابراین ،به
أشدّ اَعمال با او رفتار میشود ،از جمله همین عدم حقّ مطالبة مخارج.
 .2-3کنارگذاشتن برخی روایات براساس قاعدة عدالت
در ابواب فقه به مواردی برمیخوریم که فقهاء یک یا چند روایت را بهخاطر آن که با عدالت سازگار نیست ،کنار
میگذارند ،اگرچه آن روایات از لحاظ سندی صحیح هم باشد .به عنوان نمونه آیت اهلل صانعی در فقه ،باب قصاص
و دیات ،روایات نصف بودن دیه زن و پرداخت مابهالتفاوت دیه مرد (در صورتی که مردِ قاتل ،قصاص شود) را از
باب مخالفت با کتاب خدا و براساس قاعده عدالت ،کنار گذاشتهاند؛ با وجود اینکه در این ابواب ،روایات صحیحه
هم فراوان است (صانعی ،1370 ،ص .)167-164به تصریح علماء ،تا زمانی روایت و خبری حجّت است که معارض
نداشته باشد و معارض شامل :روایتی دیگر ،قرآن و اصول اولیّه عقلی میشود (شیخ طوسی ،1401 ،ج ،1ص.)36۵
اصل عدالت هم از اصول عقالیی است و هم منطبق بر قرآن.
 .3-3محدود ساختن دایره شمول مطلقها و عامها
در آیات و روایات بسیاری شاهد محدود سازی احکام مطلق و یا عام به واسطة قاعدة عدالت و نفی ظلم هستیم.
این محدود سازی به دو شکل صورت می گیرد :الف) حاکم بودن قاعدة عدالت و نفی ظلم؛ ب) محدودسازی احکام
مطلق و عام براساس قاعده عدالت و نفی ظلم .به گفته شیخ طوسی:
بسیاری از قواعد عام ،برگرفته از کتاب و سنّت ،بر ادلّۀ دیگر ،حتّی ادلّۀ احکام اولیّه حاکماند .قاعدة عدالت
نیز از قواعدی است که بر ادلّۀ دیگر و حتّی بر پارهای از قواعد دیگر حکومت دارد (شیخ طوسی ،1417 ،ج
 ،7ص .)253

ما در آیات قرآن و روایات هم ،حاکم بودن این قاعده را مشاهده میکنیم« :لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ
الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم ،و همراه آنها کتاب (آسمانی) و
میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادالنه) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند» (حدید)2۵/؛ این آیه هدف از
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نازل کردن کتب آسمانی توسط خداوند و فرستادن انبیاء را برقراری عدالت توسط مردم میداند؛ یعنی تمسّک به
قرآن هم باید در راستای این هدف واال باشد لذا قاعده عدالت حاکم بر ظواهر قرآن است.
یکی از کارکردهای قاعده عدالت و نفی ظلم محدود کردن احکام مطلق و عام است .این احکام مطلق و عام چه
در قرآن باشند و یا در روایات صادره از معصومین(ع) ،تفاوتی ندارد .البته این مورد اختصاص به قاعده عدالت ندارد،
بلکه بسیاری از قواعد چنین خصوصیّتی را دارا هستند .در این خصوص به مثالهایی از کتاب خدا ،سنّت و دیدگاه
فقهاء ،اشاره میگردد:
 )1در ماههای حرام جنگ ممنوع و مجازات آن دو برابر تعیین شده است ،امّا اگر کسی حرمت ماه حرام را پاس
نداشت و اقدام به قتال کرد ،طرف مقابل هم میتواند مقابله به مثل کند و بر این شخص که مقابله به مثل میکند،
حرجی نیست و حرمت برای او برداشته شده است .خداوند در قرآن فرموده است« :الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ
وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ»؛ «ماهِ حرام ،در برابر ماهِ حرام قرار داده شده است! (اگر دشمنان ،احترام آن را نگه نداشتند ،و در
آن با شما جنگیدند ،شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید ).و تمام حرامها( ،قابلِ) قصاص است» (بقره .)114/در اینجا
در حقّ طرف مقابل ،حرمت قتال به وسیله قاعده نفی ظلم برداشته میشود.
 )2میدانیم که تجاوز به حقوق و حریم دیگران امری ناپسند و حرام است ،لذا خداوند مکرر در قرآن نهی فرموده
است« :وَلَاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَایُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»؛ «و به حقوق دیگران تجاوز نکنید ،که خدا متجاوزان را دوست نمیدارد»
(بقره)110/؛ امّا در صورتی که دیگران با تجاوزشان فردی یا جامعه ای را مورد ظلم و ستم قرار دهند ،خداوند آن
حکم اولیّه را برداشته و به کسانی که مورد ستم و تجاوز قرار گرفتهاند ،اجازه مقابله به مثل میدهد؛ چون مورد ستم
قرار گرفتهاند .بنابراین ،مشاهده میکنیم که این جواز بر اساس قاعده عدالت و نفی ظلم صادر شده است و حکم اولیه
را محدود میسازد .لذا خدای تعالی میفرماید« :فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ»؛ «و (به طور کلّی) هر کس به شما تجاوز کرد ،همانند خودش به او تعدّی کنید! و تقوای
خدا را داشته باشید (و زیاده روی ننمایید)! و بدانید خدا با پرهیزکاران است» (بقره.)114/
از این نمونه احکام در قرآن بسیار داریم که حکم اولیّه محدود شده است و این محدودیّت و استثناء به خاطر «اصل
عدالت و نفی ظلم» صورت گرفته است.
 )3سنّت پیامبر اکرم(ص) این بود که از یهود که دشمن ایشان بودند ،عیادت مىکردند و ورود بىاجازه به خانههاى
آنان و ستم بر ایشان را حرام کرده بودند و همواره مىفرمودند« :هر کس بر اهل ذمّه (یعنی یهود) ستم کند ،من دشمن
او هستم» (حرّانی ،1382 ،ص)272؛ ولى درعینحال از اینکه آنها را دوست خود بگیریم ،در قرآن از آن نهى
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شدهایم 1.در جای دیگری امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند« :از رسول خدا(ص) شنیدم که میفرمود :کسی که از اموال اهل
ذمّه چیزی را به ظلم بستاند ،به خدا و پیغمبرش و تمام مؤمنین خیانت کرده است» (ابن اشعث ،بی تا ،ص.)81
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 )4در فقه اسالمی باب حرام بودن قتل از روی ظلم و ستم وجود دارد .در این باب روایات بسیاری وجود دارد که
بر عذاب قاتل یا خلود او در آتش و عدم وراثتش از مقتول داللت دارند .در همة این موارد ،ظلم به عنوان سبب تحریم
بیان شده است (حرّ عاملی ،1412 ،ج ،21ص ،1باب.)1
 )۵طبق آیات قرآن ،که از بدیهیات فقه شیعه هم محسوب میشود ،این است که اسالم حکم ظالمانه ندارد« ،وَمَا
رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ»؛ «و پروردگارت هرگز به بندگان ظلم نمیکند» (فصلت ،)46/همچنین در اسالم امر به عدالت بسیار
مطرح است« :إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ»؛ «خداوند به عدل و
احسان و بخشش به نزدیکان امر میکند و از فحشا و منکر و ستم نهی میفرماید» (نحل )10/و «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ
صِدْقًا وَعَدْلًا»؛ «و کالم پروردگار تو ،با صدق و عدل ،به حدّ تمام رسید» (انعام .)11۵/بنابراین ،همه احکام خداوند بر
پایة عدالت است و اصالً حکمی که شائبة ظلم در آن باشد ،نداریم .به همین دلیل ،اگر ما حکمی را در جایی ظالمانه
یافتیم و یا متوجّه شدیم که اطالق دلیل یک حکم ،ظالمانه است ،فقیه آن اطالق را به حکم آن آیات (آیات نفی ظلم
و امر به عدل) قید میزند یا محکوم آن آیات قرار میدهد 3یا اگر آن فقیه ،در جایی تشخیص دهد که عرف مردم این
حکم را ظالمانه میداند ،باید در دلیل آن حکم تصرّف کند و آن روایت را چون برخالف قرآن است ،کنار بگذارد؛
چون خود معصومین(ع) فرمودند که روایت برخالف قرآن را کنار بگذارید.
نتیجه اینکه با رجوع به قاعده عدالت پی میبریم که این قاعده در استنباط احکام کامالً دخیل است و روایات،
عمومات و مطلقات از احکام را می توان با این قاعده تخصیص زد و محدود کرد؛ به عنوان مثال ،در نکاح صغیره
توسط ولیّ قهری ،اگر به این نتیجه رسیدیم که روایات گویای جواز این نوع نکاح است ،قاعدة عدالت می تواند آن
را به مواردی خاص که منافی عدل نیست ،اختصاص دهد و آن را از اطالق خارج کند و دایرة شمول روایات را تنگ
کند ،بلکه حتّی آن روایات را به طور کلّی کنار بگذارد.

« . 1إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِکَ هُمُ
الظَّالِمُونَ» تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی میکند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند
یا به بیرونراندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است! (ممتحنه)8/
 . 2أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ظُلْماً فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ جَمِیعَ الْمُؤْمِنِینَ (.ابن
اشعث ،بی تا ،ص)81
 . 3سابقاً بیان شد که حکومت به این معناست که دلیل حاکم ،تنزیالً نه حقیقتاً ،موضوع دلیل محکوم را برمیدارد.
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 .4بررسی تعارض جواز نکاح صغیره با اصل عدالت
علماء بر این عقیده هستند که محور احکام دین مبین اسالم ،عدالت است ،مخصوصاً در ابواب عقالئی مثل باب
نکاح و عدالت هم امری ورای فهم عقالء نیست؛ زیرا عقالء هم ظلم را میشناسند و هم عدالت را و آنچه در لسان
شارع دیده میشود ،از این جهت است که شارع میتواند تذکّراتی از باب ارشاد بفرماید ،امّا اصل فهم عدل و ظلم
از دید عقالء عالَم ،پنهان نیست و این اصل ،محور احکامی مثل نکاح و تشکیل خانواده است .بنابراین ،هرجا که
حکمی سنجیده میشود ،نباید قاعدة عدالت فراموش شود؛ چون روح قرآن و سنّت است و در حقیقت ،موافقت با
عدل ،موافقت با قرآن و سنّت میشود (عندلیب همدانی ،1317 ،جلسه .)23
از طرفی ،باید خاطر نشان شد که مفهوم عدالت تغییر ناپذیر است؛ یعنی زمان ،مکان ،شرائط و اشخاص ،در مفهوم
عدالت دخالت ندارد ،امّا این موارد در مصادیق عدل و ظلم ممکن است ،تفاوت ایجاد کنند .امام خمینی(ره) در
اینباره چنین میگویند:
عدالت و قسط نه یک غایت فردی ،گروهی ،طبقهای یا مکتب خاص است؛ بلکه یک غایت انسانی است؛ لذا
در همه زمانها و مکانها و برای همه آدمیان مطرح است .عدالتخواهی امری بشری و فطری است .این
روح پرنشاط و شاداب بشری میتواند محیطی برخوردار از رفاه و آسایش و امنیت و معنویات را برای مردم
فراهم آورده و جایی برای ظلم و ستم در هیچ نقطهای از جهان و در هیچ زمانی از زمانها و برای هیچ
گروهی از گروههای بشری و برای هیچ فردی از افراد بشری باقی نگذارد (خمینی1375 ،ب ،ج ،5ص.)322

مفهوم عدالت مانند مفهوم «معروف» 1است؛ مفهوم «معروف» مصادیقی دارد که همواره معروف هستند و منوط به
زمان و مکان نیستند؛ امّا مصادیقی هم ممکن است داشته باشد که در جایی عقالء بپذیرند و در جای دیگر نپذیرند؛
ممکن است شرائطی وجود داشته باشد که چیزی را به عنوان معروف قبول کنند و ممکن است در شرائطی دیگر آن
را به عنوان معروف قبول نکنند؛ به عنوان مثال ،در باب احکام نکاح ،این مسئله که زن نباید هرگز بدون اذن شوهر از
خانه خارج شود ،ممکن است ،جایی و زمانی مصداق معروف باشد ،امّا آیا این همیشه و همه جا مصداق معروف
است؟ یا اینکه یک نحوه پوشش در منطقهایی در زمانی قابل قبول و معروف است؛ امّا همان نحوه پوشش در زمان
دیگر نه تنها مصداق معروف نیست ،بلکه ممکن است مصداق منکر هم بشود .در باب نکاح صغیره هم این مورد جای
تأمّل و درنگ دارد.
لذا به نظر میرسد که در فقاهت ،نگاه به متن روایات کافی نیست؛2بلکه باید نظرات پزشکان و متخصصان،
 . 1در آیه  11سوره نساءَ » :عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ و با آنها خوشرفتارى کنید«
 . 2بنابر احادیث وارد شده در موضوع عرضه بر کتاب و سنّت :رُوِی عَنِ النَّبِی صلیاهللعلیهوآله وَ عَنِ الْأَئِمَّةِ علیهمالسالم أَنَّهُمْ قَالُوا« :إِذَا
جَاءَکُمْ مِنَّا حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَیْنَا ».از رسول خدا
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روانشناسان ،جامعهشناسان مورد لحاظ قرار بگیرد؛1چراکه به عنوان مثال ،باید ببینیم معیار کودک بودن در زمان ما در
چه محدودهایی از سنّ است؛ زیرا از عناوینی است که هم از نظر زمان متغیّر است و هم از نظر مکان .بنابراین میتوان
گفت زمانهایی و در شرائط جغرافیایی در جزیرة العرب بوده است که دختران در سنّ  1سالگی این شرائط را داشتند؛
امّا ممکن است در شرائط جغرافیایی دیگر یا زمانهای دیگر این طور نباشد .در تأیید این دیدگاه ،قول شهید مطهری
جالب به نظر میرسد:
اگر راهی که عدلیّه وارد آن شدهاند را پیروی میکردیم و به مبانی حقوق اسالمی بیشتر توجّه میشد ،بسیاری
از آیات که تا به حال ،از آیاتاالحکام شمرده نمیشدند ،جزء آنها به شمار میآمدند .آنچه مانع رشد فلسفۀ
اجتماعی اسالم شد ،همین انکار اصل عدل و تأثیر این انکار بر افکار بود .بنابراین مانع شد تا عدالت بر مبنای
عقلی و عملی قرار بگیرد و راهنمای فقه گردد .لذا فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسالم و
بدون اصول و مبانی و فلسفه اجتماعی .اگر حریّت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوّق اصحاب سنّت بر
اهل عدل پیش نمیآمد و بر شیعه هم مصیبت اخباریگری نرسیده بود ،ما حاال فلسفه اجتماعی مدوّنی
داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و امروزه دچار تضادها و بنبستهای کنونی نبودیم (مطهری،
 ،1441ص.)27

بنابراین به نظر میرسد در احکام عقالئی نیاز به احراز مصلحت و تطابق آن حکم بر اصول عقالئی مثل قاعدة
عدالت است؛ زیرا مسئله ازدواج با باب نماز و روزه متفاوت است؛ چراکه این دو باب ،طبق نظر علماء از احکام عقالئی
محسوب نمیشوند؛ بلکه تأسیسی و تعبّدی هستند (عندلیب همدانی ،1317 ،خ نکاح) لذا در این دو باب به نصوص
شارع اکتفا میگردد .بنابراین ،در باب نکاح ،مالک کودک بودن متفاوت از آن در باب نماز است .در موارد و شرایط
نکاح ،باید معیارها را به دست آورد که این امر منوط به نظر گروه عقالء جامعه مانند :پزشکی قانونی و مشاورههای
روانی و فقهاء و متخصّصان است تا بتوان مفهوم عدالت و معروف را بر چنین احکام عقالئی منطبق کرد.
پس ،به این سؤال تا حدودی فائق آمدیم که آیا در عصر حاضر و با پیشرفت جوامع و بزرگتر شدن آنها و
تکامل نیازها میتوان گفت نکاح صغار ،مطلقاً در تمام موارد آن ،جایز است؟ به عبارتی ،آیا وجود ضرر و ظلم میتواند
نصوص شارع را کنار بگذارد؟ از مختصر مباحث قبل ،جواب این سؤال واضح گردید.
حال سؤال اصلی این است که آیا در نکاح صغار ،ظلم و ضرری وجود دارد که بتوان به سبب آنها نصوص را
صلیاهللعلیهوآله و امامان علیهمالسالم روایت شده است که فرمودند :هرگاه از ما حدیثی بر شما رسید ،پس آن را بر کتاب خدا عرضه
کنید .آنچه را که موافق کتاب خدا بود اخذ کنید و آنچه مخالف کتاب خدا بود یا رهایش کنید یا (علم) آن را بر ما برگردانید( .شیخ
طوسی ،136۵ ،ج  ،7ص  ).27۵بنابراین هرجا که روایتی ،با قرآن و سنّت تضاد داشت باید کنار گذاشته شود و اصل عدالت هم که
اساس بعثت انبیاء و مذاق شارع مقدّس است.
 . 1نظرات این گروه برای تشخیص موضوع کارایی دارد .امّا در باب صدور حکم ،فقیه حکم میکند.
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کنار گذاشت؟ به عبارت دیگر ،آیا وجود ظلم و ضرر با اصل جواز این نوع نکاح در تعارض است؟
همانطور که بیان شد از میان فقهاء و علمای پیشین ،تقریباً مخالفی در خصوص اصل جواز نکاح صغار وجود ندارد
و شاید بتوان در این مورد ادّعای اجماع کرد؛ امّا در بین علمای متأخّر و معاصر ،با توجّه به شرایط زمان و مکان ،حکم
تا حدودی در راستای بازنگری قرار گرفته است؛ مانند مرحوم آیت اهلل صانعی که قاعدة عدالت را حاکم بر همة ادلّة
نقلی میدانستند و حکم به عدم جواز نکاح صغیره دادند (صانعی ،1370 ،ج ،2ص141؛ ج ،3ص )7۵و همچنین آقای
جوادی آملی (جوادی آملی ،1384 ،جلسه )34و عندلیب همدانی (عندلیب همدانی ،1317 ،خ نکاح ،)2/همگی با
عنایت به نفی ظلم و ضرر ،حکم به حرمت و بطالن چنین ازدواجی دادهاند؛ به عبارتی ،در تعارض ادلّة نقلی و قاعدة
عدالت ،ترجیح را به قاعدة عدالت دادهاند.
بنابراین ،برای بررسی این نوع تعارض ،باید ظلم و ضرر را در پارهای از جنبههای این نوع نکاح روشن کرد؛ به
عبارتی ،باید ابتدا بیان شود که در برخی موارد ،ظلم و عدم عدالت بر نکاح صغیره صدق میکند .آنچه به نظر میرسد
این است که پارهای از پیامدهای سوء و منفی این نوع ازدواج ،ناشی از کودک بودن و عدم بلوغ فکری و رشد عقالنی
است و پارهای از آن ناشی از سلب اختیار و اجبار است .آسیبهای مذکور در چهار محورِ آسیبهای روحی روانی
عاطفی ،آسیبهای جسمی ،آسیب به خانواده و آسیبهای اجتماعی مطرح میگردد.
 .1-4آسیب های روحی ،روانی و عاطفی به کودک
از آموزههای دینی و اسالمی به خوبی روشن میشود که آن نوع ازدواج به صالح انسان و عقالئی است که هدف
و مقصود نهایی ازدواج را برای زوجین تأمین نماید؛ زیرا ازدواج ،عالوه بر اینکه ضامن بقای نسل انسان است،
تأمین کننده آرامش ،سالمت و امنیّت زوجین و نیز جامعه است و مانع انحرافها و کجرویهای فردی و اجتماعی
میشود و تضمین کنندة بهداشت جسمی و روانی انسان است .عالمّه طباطبایی میگوید:
یکی از عوامل ازدواج ،همان نیاز و تمایل انسانها به آرامش و سکون است که در سایۀ ازدواج تحقق پیدا
میکند .این آرامش و آسودگی از این جا ناشی میشود که این دو جنس ،مکمل یکدیگر و مایۀ نشاط و
پرورش یکدیگر میباشند؛ به طوری که هر یک بدون دیگری ناقص است؛ به همین جهت است که به
یکدیگر تمایل پیدا میکنند تا نواقص خود را برطرف کنند؛ اگر به هم برسند ،سکون و آرامش که کمال آنها
است ،تحقق پیدا میکند (طباطبایی ،1334 ،ج ،13ص.)133

از طرفی در فرایند تشکیل یک خانواده ،این مطلب حائز اهمیّت است که زنها موجودات بسیار حساسی هستند و
برای رشد و تعالی خود حتماً باید نیاز عاطفی آنها برطرف شود .نیازهای عاطفی زنان از همان ابتدای زندگی و از بدو
تولّد شروع به نشان دادن خود میکند؛ به طوری که دختر بچهها از دوران طفولیّت این نیاز را برای پدر و مادر خود
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نمایان میکنند و نسبت به پسر بچهها ناز و لطافت بیشتری دارند .نیازهای عاطفی زنان شامل بخشهای زیادی است که
از دیدگاه روانشناسی چند مورد از آنها عبارتند از :حس دیده شدن ،احساس امنیّت ،احساس آرامش و یکی از
مهمترین آنها احساس زیبای عاشق شدن است (اف هارلی ،1317 ،ص .)78در آیات قرآن کریم و احادیث
معصومین(ع) نیز ایجاد اُنس ،الفت ،سکینه1و آرامش روحی ،به عنوان مهمترین اهداف ازدواج ،بیان شده است.
با توجّه به این مطلب ،میتوان به این نتیجه رسید که مصلحت اصلی در ازدواج این است که انسان را به اهداف
فوق برساند .از اینرو ،در تزویج والیی ،ولیّ کودک نباید تمام توجّه خود را به امور مادّی معطوف دارد و فقط باال
بودن مهریّه یا توانایی زوج را در نظر بگیرد؛ بلکه باید در جهت آن اهداف ،نسبت به ازدواج کودک خود اقدام نماید؛
امّا به نظر میرسد این امر خارج از توان و ارادة ولیّ کودک است؛ زیرا این امور که جنبة روانی و معنوی دارند با ارادة
هیچکس جز خود زوجین ،تحقق نمییابد؛ یعنی زمانی انتظار تحقّق آنها میرود که زوجین با ارادة خود و از روی
عالقه تن به این ازدواج دهند.
به بیانی دیگر ،زمانی میتوان انتظار حاصل شدن سکون ،آرامش ،تعادل روحی و روانی در ازدواج را داشت که
زن و شوهر نسبت به یکدیگر تمایل و عالقه داشته و زندگی و همراهی آنان برپایة مودّت و دوستی باشد .لذا اگر
زوجین به هر علّت نسبت به یکدیگر بیرغبت باشند و نسبت به ادامه زندگی اکراه داشته باشند ،چه بسا صفا و آرامش
در زندگی آنان به بار نخواهد نشست؛ بلکه گاهی کانون خانواده به عرصه جنگ و نزاع تبدیل شده و به جای اینکه
موجب آرامش و تسکین خاطر یکدیگر باشند ،هر یک موجب آزردگی خاطر دیگری میشود.
بنابراین در ازدواجی که نظر خود فرد و نیازهای عاطفی او در نظر گرفته نشده ،موارد مذکور در معرض تهدید
قرار میگیرد .دلیل این مدّعا ،عالوه بر استقراء حاالت این افراد در طول تاریخ ،این است که به نظر متخصصان در این
حوزه ،این امور تحمیل ناخواستهها محسوب میشود و این امر باعث مضرّات روحی و روانی در فرد میشود ؛چون
خالف طبع انسانی است و هرچه مخالف طبع و خلقت انسان باشد ،موجب ایجاد اثرات نامالیم در نفس و جان انسان
میگردد (مهری نژاد ،1313 ،ص.)14
از سوی دیگر ،ازدواج زودهنگام برای کودکان و نوجوانان به دلیل این مهم که با عدم انتخاب همسر همراه است
(حتّی اگر موفّقیت آمیز باشد) ممکن است موجب افسوس شود؛ زیرا همانگونه که برخی روانشناسان خاطر نشان
شدهاند ،ازدواج زودهنگام تجربه شیرین دوران کودکی را سلب و این امر از نظر روحی و جسمی آسیبهای متعدّدی

 . 1سوره روم آیه  :21وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ
یَتَفَکَّرُونَ و از نشانههای او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید ،و در میانتان مودّت و رحمت
قرار داد؛ در این نشانههایی است برای گروهی که تفکّر میکنند!
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را رقم میزند و حسرت این مسئله گاه تا پایان عمر آدمی با وی همراه است (ابراهیمی مقدم ،1318 ،ص.)3
همچنین ،وظایف و مسئولیّتهای زندگی مشترک مستلزم بلوغ فکری و انجام وظایف این نقش توسط کودکان
و نوجوانان است که به نظر میرسد در سنین کودکی هنوز فرد به پختگی و بلوغ الزم جهت پذیرش و انجام این
مسئولیتها نرسیده و لذا تحمیل این مسئولیت به او فشار زیادی وارد میکند .پینریو از روانشناسان حوزة کودک
مینویسد:
کودکان و نوجوانان که بیشک در مراحل پایین رشد فکری ،شخصیّتی و اجتماعی قرار دارند ،با ورود به
زندگی مشترک از منظر سازگاری ،با مشکل روبرو میشوند؛ چرا که از منظر روانشناختی ،آدمی به منظور
رشد فکری-شخصیّتی و همچنین تکامل روحی و روانی ،عاطفی و اجتماعی نیازمند کسب دانش و تجربه
در گذر زمان است و حال آنکه کودک ،بستری برای چنین تجربهای نداشته است (پینریو ،2443 ،1ص.)52

چه بسا با چنین ازدواجی ،کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله بگیرد و ارتباطش با پدر و مادر و دوستانش
کمرنگ شود و از دیگرسو ،مسؤولیّت زندگی نیز میتواند مزید بر علّت شود و فعالیّت او محدود به امور خانه و
بچّهداری شود؛ در نتیجه همانطور که متخصصان حوزة روانشناسی کودک تصریح کردهاند ،پیدایش افسردگی و
اضطراب را به دنبال آورد (مقدادی ،1316 ،ص .)14از اینرو ،گفته شده است که کودکانی با این نوع ازدواج ،به
دلیل ناتوانی در تحمّل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حلّ مشکالت ،معموالً به فرار از خانه ،خودکشی و یا کشتن
همسر فکر میکنند .اگر این امر با فقر مالی ،فقر فرهنگی ،کمبود مهارتهای زندگی ،مشکالتی هم چون عدم توازن
قدرت ،عدم حمایت قانون و عدم حمایت اطرافیان همراه شود ،احتمال اینگونه سوء رفتارها در زنان بیشتر هم خواهد
شد؛ حتّی در مواردی که دختر از ازدواجِ همراه با خشونت فرار میکند و به خانه باز میگردد ،ممکن است توسط
والدین طرد شود و به عنوان یک همسر ناشایست مورد عتاب نیز قرار گیرد (پینریو  ،2006 ،ص.)۵8
از سوی دیگر ،ازدواج زودهنگام میتواند فرصت رشد و تکامل در جنبههای علمی و اجتماعی را از آدمی سلب
و انجام وظایف را با دشواری روبهرو کند و این امر نیز موجب فشارهای روحی و روانی برای طرفین است (محمدی،
 ،1318ص.)۵
اگر این ازدواج بعد از بلوغ رُخ دهد ،ضعف دانش و آگاهی کودک در خصوص برخی از مسائل ،نظیر روابط
اجتماعی نیز به همراه اجبار به مسئولیّت فرزندداری و فرزندپروری ،بی شک انجام وظایف و مسئولیّتها را دشوارتر
میسازد و عدم اطّالع در خصوص برخی مسایل از جمله مسائل جنسی نیز تفاهم و سازگاری را تحت تأثیر قرار میدهد
و سبب احساس ناامنی و عدم عشق و محبّت در زندگی میشود و خشونت و پرخاشگری را رواج میدهد (همان).

1 . Pinheiro
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ابراهیمی مقدم میگوید:
در بعضی از مصادیق این ازدواج ،اگر اختالف سنّی دختربچه با همسرش زیاد باشد ،از منظر دیگری ،با گذشت
زمان همسرش سالخورده و ناتوان میشود؛ در حالی که زن بلوغ و جوانی را تجربه میکند و این امر هم
سبب بروز بسیاری از مشکالت روحی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی میشود (ابراهیمی مقدم ،1312 ،ص.)4

در نتیجه چنین به نظر میرسد که اساساً ازدواج اخالقی ازدواجی است که دو نفر به لحاظ سنی همکفو باشند.
ازدواج با کودک یک ازدواج غیراخالقی است .ممکن است از نظر شرعی درست باشد ،ولی از نظر عقلی و اخالقی
نادرست است .ازدواج باید با خواست و اراده دو طرف باشد نه با اجازه و خواست و ارادة ولیّ کودک .از نظر اخالقی،
اجازه ولیّ به خاطر احترام به والدین و نقش آنها در تداوم ازدواج است ،ولی این نقش در این حد نیست که بدون
اجازه آنها ازدواج انسان بالغ نادرست باشد .انسان بالغ حاکم بر سرنوشت خویش است .انسان نابالغ به خاطر عدم بلوغ
عقلی ،نیازمند والیت و قیومیّت بزرگترها است ،ولی این قیومیّت به معنای حاکمیّت قیّم بر سرنوشت کودک نیست
بلکه این بیشتر مسئولیتآوری بر بزرگسال است .یکی از مسئولیتهای بزرگسال مالحظه شرایط ،روحیات ،منافع و
خواست کودک است .کودک نابالغ شأنیت ازدواج ندارد ،پس ولی و قیّم او حق ندارد در دوران کودکی او را به
عقد کسی درآورد .این خیانت به امانت و نقض وظیفه قیّم و ولیّ نسبت به کودک است.
 .2-4آسیبهای جسمی و جنسی به کودک
رابطة جنسی با کودک نابال غ ،عالوه بر حرمت و عدم جواز شرع ،از منظر اخالقی هم عملی ناپسند است و عقالی
عالم ،فرد مرتکب را مذمّت میکنند؛ چراکه در علم پزشکی ،این مطلب وارد شده است که الزمة یک رابطة جنسی
معقول ،بلوغ جسمانی و آمادگی روحی طرفین است؛ امّا این مهم در یک کودک نابالغ 1وجود ندارد .در برقراری
رابطة جنسی ،پیش از تکامل فیزیکی کودک ،آسیبهای جدّی به اندامهای تناسلی او محتمل و قابل پیشبینی
است .عالوه بر این ،پژوهشها نشان دادهاند که باروری در سنین پایین خطر مرگ برای مادر ،سقط جنین و تولد
کودکان کموزن را در پی دارد (تعاونی و همکاران ،1381 ،ص.)23
در تحقیقات پزشکی به بعضی از این پیامدها اشاره شده است .پورکاظمی در این رابطه مینویسد:
دختران کم سنّ و سال ،به خاطر شرایط فیزیکی بدنشان ،بیشتر در معرض ابتالء به بیماریهای مقاربتی
هستند .سلولهای واژن و دهانه رحم این دختران ،سلولهای حفاظتکننده ندارد ،لذا در سنین کم ،به راحتی
و با کوچکترین مقاربت ،آسیب میبیند (پورکاظمی و همکاران ،1315 ،ص.)115

 . 1قبل از این هم متذکر شدیم که منظور از بلوغ ،مفهوم شرعی آن نیست بلکه اعمّ از بلوغ جسمی و روانی و جنسی است .که در
اصطالح تعبیر به «سنّ رشد» میشود.
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از دیگر عوارض این امر میتوان به عوارضی مانند فشار خون باال ،عفونت خون و خونریزی در دوران بارداری،
در زنان جوان کمتر از  1۵سال ،اشاره کرد .در حالی که این عوارض ،بیشترین خطر مرگ را به دنبال دارد .بنابراین،
مادران باردار زیر بیست سال ،بیشتر از زنان بالغ با خطر مرگومیر مواجه هستند (تعاونی و همکاران ،1381 ،ص.)23
به عالوه ،مطالعات بالینی در این زمینه بیانگر این مطلب است که خطر به دنیا آوردن نوزادان کموزن و نارس و
مرگومیر آنان ،در زنان زیر  18سال ،بیشتر است؛ حتّی اگر نوزادان در سال اوّل زنده بمانند ،میزان مرگومیر کودکان
زیر پنج سالی که از مادران جوان به دنیا آمدهاند ،باالتر است .به طور کلّی ،مادران جوان به دالیلی همچون عدم بلوغ
جسمی ،تغذیه نامناسب ،عدم دسترسی به خدمات باروری و اجتماعی و همچنین خطر ابتالء به بیماریهای عفونی،
بیشتر در معرض خطر مرگومیر نوزادان و حتّی خودشان ،هستند (پورکاظمی و همکاران ،131۵ ،ص.)11۵
عالوه بر این ،مادران جوان مهارت کافی در تصمیمگیری را ندارند و از مهارت والدینی کافی برخوردار نیستند؛
به عبارتی ،زنان جوان کمتر میتوانند درباره مسائل مربوط به مراقبتهای بهداشتی خود تصمیم بگیرند و یا اینکه
توانایی تصمیمگیری ندارند و بیشتر همسر و خانوادة همسرانشان در تصمیمگیریهای آنها دخالت میکنند (تعاونی
و همکاران ،1381 ،ص .)38از این رو ،در معرض انواع آسیبهای جنسی و جسمانی قرار میگیرند.
 .3-4آسیب به خانواده
کودکی که از نظر بلوغ فکری و عقلی هنوز در حدّی نیست که بتواند پذیرای مسئولیتهای سنگین زندگی مشترک
باشد ،با تحمیل این وظایف بر دوش او ،عالوه بر آسیبهایی که خود آن کودک متحمّل میشود ،موجب پیامدهای
منفی در قبال افراد خانواده از جمله شوهر و فرزندان میشود و در نتیجه ،آسیبهای اجتماعی را در پی خواهد
داشت .عدم رشد عقلی و فکری کودک در سنّی که مناسب ازدواج نیست ،عالوه بر اینکه به خود او آسیبهای
روانی وارد میدارد ،ممکن است موجب بروز آسیب در خانواده هم شود .به نظر میرسد ،بتوان در این خصوص به
آیات قرآن کریم استشهاد کرد؛ زیرا واژههایی در قرآن کریم و روایات وجود دارد که مذاق شارع و روح قرآن
را در بحث نکاح به خوبی روشن میکند ،که مهمترین این واژه ها ،واژه «معروف» است« :وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف»
(نساء)11/؛یعنی و با آنان زنان بهطور شایسته رفتار کنید .با توجه به استعماالت کلمه معروف و تصریح اهل لغت،
«معروف» یعنی گفتار و رفتار شناخته شده (دهخدا ،1368 ،ذیل واژه معروف و منکر) .همچنین به معنای قابل قبول
و امضا شده توسط عقل و شرع هم آمده است (بستانی ،137۵ ،ص 874و راغب اصفهانی ،1412 ،ج ،2ص.)۵87
در برابر این واژه« ،منکَر» قرار دارد« .منکَر» یعنی امری که عقل و شرع امضاء نکرده اند و شناخته شده در محیط
عقل و شرع نیست (راغب اصفهانی ،1412 ،ج ،4ص.)317
با توجه به معنای لغوی این واژه ،عبارت قرآنی «عاشروهن بالمعروف» به این معنا میشود که هر کدام از زوجین،
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یکدیگر را موجودی دارای عقل و شعور و درایت بدانند (طباطبایی ،1364 ،ج ،16ص .)16۵همچنین نسبت به آیة
«وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوف» (طالق)6 /؛ «درباره فرزندان ،کار را با مشاوره شایسته انجام دهید» این معنا استفاده میشود
که باید زوجین از فکر یکدیگر استفاده کنند (همان ،ص .)166از آیات  1233و  2228از سورة بقره ،این نکته به ذهن
می رسد که حقوق زنان (چه آن حقوقی که زن باید انجام بدهد و چه آن حقوقی که باید برای زن انجام شود) ،بر
مدار معروف است .پس معروف به معنای قول و عمل عقالئی و شرعی است که این معیار ،بنای ازدواج از منظر قرآن
کریم است .بنابراین ،اگر کسی بخواهد این معیار را رعایت کند ،باید از یک رشد عقالنی مناسب برخوردار باشد،
یعنی بداند معروف کدام است تا در محیط خانواده این معروف را انجام دهد و این امر (رشد عقالنی) ،بعد از سنّ
رشد ،خود را به تدریج نشان میدهد و آنچه مشهود است ،معموالً در سنین کودکی ،متحقّق نخواهد بود.
واژههای دیگری هم در قرآن و روایات هست که همین تحلیل در مورد آنها صادق است؛ 3یعنی غالباً تحقّق آنها
در سنین کودکی متصوَّر نیست که یکی از عوامل و اهداف ازدواج ،همان نیاز و تمایل انسانها به آرامش و سکونی
است که در سایة ازدواج تحقّق پیدا میکند .این آرامش و آسودگی از اینجا ناشی میشود که زوجین ،مکمّل و مایة
نشاط و پرورش همدیگر باشند؛ یعنی هر یک از زوجین ،بدون دیگری ،ناقص است .به همین جهت است که به
یکدیگر تمایل پیدا میکنند تا نواقص خود را برطرف کنند .اگر این ازدواج صورت گیرد و زوجین در کنار هم قرار
« . 1وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»(بقره )233/مادران،
فرزندان خود را دو سال تمام ،شیر میدهند( .این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند .و بر آن کس که
فرزند برای او متولّد شده [= پدر] ،الزم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد؛ حتی اگر طالق
گرفته باشد ).هیچ کس موظّف به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر (به خاطر اختالف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد،
و نه پدر .و بر وارث او نیز الزم است این کار را انجام دهد [= هزینه مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نماید] .و اگر آن دو ،با رضایت
یکدیگر و مشورت ،بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند ،گناهی بر آنها نیست .و اگر (با عدم توانایی ،یا عدم موافقت مادر)
خواستید دایهای برای فرزندان خود بگیرید ،گناهی بر شما نیست؛ به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید .و از
(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و بدانید خدا ،به آنچه انجام میدهید ،بیناست!
« . 2وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»﴿البقرة ﴾228 /زنان
مطلقه ،باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [= عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز ،ایمان
دارند ،برای آنها حالل نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده ،کتمان کنند .و همسرانشان ،برای بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن
زندگی زناشویی) در این مدت( ،از دیگران) سزاوارترند؛ در صورتی که (براستی) خواهان اصالح باشند .و برای آنان ،همانند وظایفی
که بر دوش آنهاست ،حقوق شایستهای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند؛ و خداوند توانا و حکیم است.
 . 3واژه های احسان ،اکرام ،لباس و امثال ذلک.
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گیرند ،سکون و آرامش که کمال آنهاست ،تحقّق پیدا میکند .لذا عالمه طباطبایی میفرماید :مطابق آیات قرآن
کریم ،این آرامش هم از جهت جسمی و روحی و هم از جنبة فردی و اجتماعی است (طباطبایی ،1364 ،ج،16
ص .)166خداوند متعال در این رابطه میفرماید:
«هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا» (اعراف)181 ،؛ «او خدایی است که همه
شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد ،تا در کنار او به آرامش دست یابد».
«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً» (روم)21 ،؛ «و از
نشانههای او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید ،و در
میانتان مودّت و رحمت قرار داد».

به همین جهت دیده میشود که گاه میان همسران مسائل شهوی و ارضای غریزه جنسی ممکن نیست (جهت
کهولت سن ،برخی بیماریها یا غیر آن) ،امّا زندگی شیرین و همراه با محبّتی دارند و این دقیقاً به جهت ارضای نیاز
انسان به اُنس ،رفاقت و دوستی است؛ البته این مفاهیم و اَعمال هم منوط به رشد فکری و بلوغ عقلی است؛ زیرا کودک،
درک و مسئولیت پذیری درستی راجع به سعادت و آسایش طرف مقابل ندارد و اساساً ممکن است محبّت عمیق قلبی
بین آنها ایجاد نشود؛ لذا در این شرایط معقول نیست که مکمّل دیگری و موجب اُنس و آرامش او شود.
از سوی دیگر ،به خاطر همین عدم بلوغ عقلی کامل و مناسب ،چنین مادری به احتمال زیاد نمیتواند از عهدة
تربیت درست فرزندان خود نیز برآید .لذا ازدواج در کودکی ممکن است منجر به این شود که کودک نتواند وظایف
خود را در قبال حقوق سایر اعضای خانواده به درستی انجام دهد.
 .4-4تحمیل پیامدهای منفی بر جامعه
یکی از جامعهشناسان بزرگ مینویسد« :پیشرفت و تعالی هر جامعهای از جنبههای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی ،به تربیت ،تهذیب و آموزش افراد آن جامعه از سنین پایین ،بستگی دارد» (وبر ،1317 ،ص)۵8؛
لذا اگر ازدواج زود هنگام منجر به ترک تحصیل کودکان شود ،آنان را از رشد شایستگیهای آموزشی و
شخصیّتیشان که به رشد جامعه کمک میکند ،باز میدارد .در نتیجه ،این کاستیها باعث تحمیل هزینههای سنگین،
بر دوش جوامع میشود؛ چراکه به نظر کارشناسان این حوزه ،توان افزایش بهرهوری درآمد و بهبود کیفیّت زندگی،
در بین آنها از دست رفته است (کاالهان ،1173 ،1ص .)77بنابراین ،عالوه بر مضرّات فردی ،موجب ضررهای
اجتماعی هم میگردد.
به عالوه ،گفته شده است که ازدواج زودهنگام اگر منجر به بارداری زودهنگام شود ،به دلیل کم سنّ و سال بودن
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والدین ،تربیت صحیح فرزندان به عنوان نسلها و اعضای جدید جامعه ،چه بسا به نحو مطلوب صورت نپذیرد و این
امر نیز ،در نگاه کالن ،جامعه را دچار مشکل خواهدکرد (وبر ،1317 ،ص)۵8؛ لذا حکم فقهی نکاح صغیره توسط
ولیّ قهری میتواند پیامدهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی نامناسبی در پی داشته باشد.
بر اساس بحثهای انجام گرفته و با عنایت به پیامدهای منفی فردی (روحی روانی ،جسمی و جنسی) ،خانوادگی
و اجتماعی حکم فقهی نکاح صغیره توسط ولیّ قهری ،این حکم از چند نظر با اصل عدالت متعارض به نظر میرسد
از یک سوء ،عدم آزادی فرد در انتخاب سبک زندگی ،منافی عدالت است که به برخی آسیبهای روحی روانی
عاطفی ناشی از الزام دختربچه به ازدواج اشاره شد .فرض کنید دختری که در سنّ خردسالی به عقد دیگری درآمده،
آن هم با مصلحت بینی پدرش و اِعمال والیت او ،زمانی که در سنّ رشد قرار میگیرد و میخواهد همسر و همراه
مورد عالقه خود را خودش انتخاب کند؛ چراکه باید سالها در کنار وی زندگی کند و کم و کاستیها و خوشیهای
زندگی را با او تقسیم کند و از او صاحب فرزندانی شود؛ اگر عالقهای بین آنها نباشد و آن مرد را همسر مورد اطمینان
خود نیابد ،چه بر سر این زندگی و آن دختر و فرزندان و حتی زوج میآید؟ عرف جامعه مسلماً چنین ازدواجی را
متضادّ با عدالت میداند و اثرات ناشی از این نکاح را نوعی ظلم در حقّ یک یک افراد جامعه به شمار میآورند.
مصداق دیگری از این نکاح را که عرف جامعه و عقالء ،آن را موردی از بی عدالتی و ظلم می دانند ،ازدواج با
کسی است که حکم پدر و بلکه جدّپدری آن کودک را دارد .انجام چنین ازدواجی به هر مصلحتی که پدر آن صغیره
تشخیص داده است ،نوعی بیعدالتی است؛ چرا که زن و شوهر باید به لحاظ روحی و روانی با هم تناسب داشته باشند
و ازدواج با اختالف سنّی زیاد منجر به فاصله روحی روانی عاطفی زیاد زوجین میشود و به احتمال بسیار زیاد،
سازگاری و احساس رضایت و خوشبختی را از آنها ،به خصوص از دختربچه ،میگیرد.
از سوی دیگر ،بروز آسیبهای مختلف جسمی و روحی روانی برای دختربچه نیز مصداق دیگری از ظلم است.
به نظر می رسد ،مواجه کردن کودک با این مشکالت ،نوعی ظلم و بی عدالتی در حقّ او محسوب میشود؛ به خصوص
اینکه خود کودک توانایی انتخاب و تشخیص در آن دوره از کودکی را ندارد؛ لذا بر ولیّ الزم به نظر میرسد که
ازداوج کودک را به مرحله رشد و جوانی او ،موکول گرداند و از پیامدها و آثار منفی بسیار بر سالمتی ،رشد و حقوق
کودک پیشگیری کند.
به هرحال ،با توجه به اینکه نکاح صغیره دارای آثار سوء در زمینههای مذکور است ،میتوان گفت که مصداقی از
ظلم و بیعدالتی و ضرر متوجّه کودک است که بنابر قواعد اخالقی عدالت و الضرر ،به فقیه در بازبینی این حکم
کمک میکند؛ چراکه جواز این حکم از منظر فقهی ،مبتنی بر دو چیز است :اوالً بر عدم مفسده و حتّی احتمال آن و
ثانیاً بر احراز مصلحت از جانب مقام ذی صالح (خوئی ،1428 ،ج ،1ص .)238همچنین تفصیالً بیان شد که میتوان به
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وسیله قواعد اخالقی ،ادلّة فقهی را تخصیص زد و آنها را در موارد خاص پیاده کرد.
همانگونه که شهید مطهری فرموده است ،آیات االحکام قرآن بسیار بیشتر از آن چیزی است که فقهای بزرگوار
ما استخراج کردهاند .بخش زیادی از این آیات بیان کنندة حکم کلّی اسالم است .از آن سو ،اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) اگرچه از حکومت دور بودهاند و به آنها اجازه داده نشد که فقه اجتماعی را به مرحلة اجرا بگذارند ،لیکن
با توجّه و عنایتی که در القاء و آموزش اصول به اصحاب ویژة خود  -چه در گفتار و چه در عمل و یا تقریر -داشتهاند،
قواعد فقهی بیشماری را برای پیروان خود به جای گذاشتهاند ،که اغلب با لفظ «کل» و سایر ادوات عموم بیان میشوند.
پارهای از این قواعد در کتابهای قواعد فقهی از سوی فقهاء و علمای دین تدوین یافته و مورد بحث و بررسی
قرار گرفته اند ،امّا با همة این تالشها هنوز بخش عظیمی از قواعد در البه الی آیات و روایات و احیاناً کلمات فقهاء
وجود دارد که استخراج نشدهاند .براین اساس ،پژوهش در آیات و روایات و کلمات فقیهان برای جستجوی قواعد
فقهی امری ضروری است .البته بخشی از این قواعد را مرحوم مالحبیب اهلل کاشانی در «تسهیل المسالک» جمع کردهاند
که تعداد آنها به پانصد قاعده میرسد ،که نیازمند کاری علمی و تحقیقی است ،امّا قواعد دیگری هم باید از متون
استخراج کرد.
 .5نتیجهگیری
نسبت به نکاح صغار ،در بسیاری از قواعد فقهی و آیات و روایات ،جای بازنگری و تبیین و تحلیل وجود دارد تا با
عنایت به آنها ،حکم نکاح صغیره در بستر زمان و مکان و شرایط اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و موارد جواز
و عدم جواز آن تمییز داده شود.
مورد اول) اصل نکاح از امور تأسیسی شارع نیست؛ بلکه از امور امضایی و عقالیی است؛ زیرا در شریعتها و
جوامع پیشین هم وجود داشته است؛ لذا اگر با اصول عقالیی متعارض شد ،مرجوح میگردد .اصول عقالیی ،مانند
اصل عدالت ،در بحث نکاح ،این قدرت را دارا هستند که روایات را کنار بگذارند؛ حتّی اگر آن روایات صحیحه
باشند.
مورد دوم) بعضی موارد نکاح صغیره ،مصداق ظلم ،بی عدالتی ،ضرر ،سلب اختیار و منافی کرامت است ،بنابراین
با تبیین قواعدی چون قاعده عدالت ،ادلّة منصوص فقهی جواز والیت پدر در امر نکاح صغیره و جواز استمتاع را کنار
میگذارد و آن ادلّه را بر موارد جواز و استثناء حمل میکند .و در صورت عدم قبول این مطلب ،به خاطر وجود ضرر،
حکم ثانوی مطرح میشود.
مورد سوم) تشریع احکام الهی ،مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیّه تنظیم گردیده است .اگر مصلحت مطلقاً وجود
داشت یا حداقل راجح بر مفسده بود ،حکم تبیین میگردد .امّا اگر مفسده ،راحج شد ،حکم منتفی میگردد .در نکاح
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صغار ،هم مصالحی موجود است و هم مفاسدی؛ که به اجماع فقهاء اگر مفسده راحج بود ،نکاح باطل و حرام است.
بنابراین در عصر حاضر ،سنجش مصلحت و مفسده ،نیاز به کاری تحقیقی و کارشناسی دارد.
مورد چهارم) در نکاح صغار ،شارع مقدّس ،مصالحی را قرار داده است که میتوان روایات و نصوص نقلی را بر
این موارد حمل کرد .به عنوان مثال بحث محرمیّت در مسائل فرزندخواندگی .که صرف محرمیّت(عقد نکاح) جایز
است و این جواز هم منوط به اذن پدر است امّا باز هم هرگونه استمتاع مطلقاً حرام است.
مورد پنجم) بررسی دقیق ادلّة فقهی این نوع نکاح و همچنین رفع تعارض آنها با اصول عقالئی ،در فقه و اصول
مطرح میشود و به عهدة مجتهد میباشد .البته در موراد قبل ،تا حدودی به چگونگی رفع تعارض اشاره گردید.
پیشنهاد میگردد که با توجّه به آثار و پیامدهای منفی و ضدّاخالقی چنین ازدواجهایی در جوامع پیشرفته کنونی،
این مطلب در قالب یک قانون حقوقی و مدنی ،توسّط متخصصان حوزه روانشناسی کودک و جامعه شناسان ،به مراکز
ذیصالح ،ارائه شود.
همچنین ،علماء و فقهای کنونی میتوانند با استفاده از قواعد اصولی و فقهی ،ادلّة جواز مربوط به ازدواج کودکان
را بر موارد استثناء و خاصّ آن حمل کنند و برای پیشگیری از هرگونه سوء رفتار و تهمت به دین اسالم ،حکم را به
گونة دیگری مطرح کنند؛ مثالً به جای اینکه بگویند نکاح صغیره توسط ولیّ او جایز است ،بگویند :ازدواج کودکی
که هنوز به سنّ بلوغ و رشد(سنّی و عقالنی)نرسیده ،حرام و باطل است ،مگر در موارد خاصّی که به تشخیص دادگاه
ذیصالح برسد .امّا در هر صورت ،هرگونه استمتاع از چنین کودکی مطلقا حرام است.
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