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  ازدواج شرم آور
  حقوقدان - اميرفيض

 ھمچنين خبر و ،ساله درعربستان سعودی خبردادند ١۵دختری  ساله با ٩٠ازازدواج يک عرب مسلمان خبرگزاريھا
   .داشت را لود وحيرت انگيز جھانيانآحکايت ازواکنشھای خشم 

چگونه ب است ن مترتآموضوعی که حکم دينی بر ،اين جھتن شگفت انگيزباشد ازآخبرمزبور بيش ازاينکه ماھيت 
دينی  يا انجام يک امرآاعالميه جھانی حقوق بشر،  ١٨وباتوجه به ماده   بگشايد ميتواند جای حيرت وخشم وتعجب را
   ؟ميتواند درمقام استيضاح قرارگيرد

که  ايرانی  درلندن خبردادند ساله ٢٧ايران بايک پسرساله  ١٢ازدواج يک دختريس ازلروزنامه ھای انگ ١٣۶۵درسال 
 ورآشرم ازدواج مزبور وپارلمان انگلستان کشيده شد ودرپارلمان انگلستانع به جرائد انگلستان ازجمله سان موضو

 Shameful  Marriage.                         .ناميده شد

تحت عنوان ازدواج  ٢٨۵بشماره ١٣۶۵وردين ماه سالردرھمان تاريخ نقدی دررابطه باخبرمزبور درسنگرمورخ سوم ف
  .که بعدا مقاله مزبور به انگليسی ترجمه وبصورت رساله ای توزيع شدور گذاشته شد آشرم 

 و ساله ازنظرماھيت حقوقی اعم ازحقوق اسالمی ١۵ساله بايک دختر ٩٠نجا که جريان اخير يعنی ازدواج يک عرب آاز
ھم عاميت دارد لذا  ین متفاوت است ومسائل اجتماعی وحقوقآاعالميه جھانی حقوق بشريکسان وفقط بازيکنان 

  .ورلندن ھم اشاره ای شده باشدآکه درتنظيم اين تحرير به جريان ازدواج شرم بنظررسيد 

*** 

ن نميدانند وبھمين آد وحتی نام ازدواج راھم برازنده نورميدانآترديد نيست که جوامع بشری چنين ازدواجھائی راشرم 
 ھا اين چنين ازدواج ١٩۵۶تم سپتامبر سال ونيزعھدنامه بين المللی ھف  ١٩١٠دليل است که درقرارداد چھارم ماه می 

نوعی بردگی وخريدو فروش انسان دانسته ومرتکبين  را
  .نراقابل مجازات شناخته استآ

معھذا  ،اين حساسيت بشری به ازدواج کم سن رغمعلي
زاری است آسخت گرفتاراين نحوست وکودک  ،جھان

سن  زير ميليون دختر  ۵١ دمارھا نشان ميدھآبطوريکه 
ھای اجباری  درمعرض ازداوج ،رجھاند ،قانونی

 ١٣٨٩تا سال  ١٣٨٣سال  از –وغيرقانونی قراردارند 
(جمھوری  ايران درسال  ١۵ زير دختر ٣٧۶٨تعداد 

سال  ۴۵بامردانی ازدواج کرده اند که نزديک  اسالمی)
  .)سايت سازمان ثبت احوال جمھوری اسالمیداشته اند (

 ١٨ساله تا  ١٠کودک از ٣٧٠٠٠تعداد  ١٣٨٩درسال 
رفته اند ويابيوه شده اند ودرھرسال حداقل ساله طالق گ

 ١٩تا  ١۵دختر ١٠٠٠ساله  و ١۴تا  ١٠دختر ٨٠٠
ساله درايران طالق گرفته اند  جامعه شناسان ايران اين 

   .!تزايد فوق العاده طالق دختران کم وسن وسال راناشی ازفقرميدانند
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وشرع ھم پيش بينی  ،زاری نرسد ووصف العيش نصف العيش باشدآ چه بساکه به دختر ،ساله بامرد ٩درازدواج دختر
 ،واين امرگواه لزوم رعايت واحتياط است  ،سيبی به بيند جبران زيان بامرد استآدختر  ،نزديکی اثر کرده است که اگردر
چنانکه درھمه اعتراضات به سن پائين  ؟ساله چيست ٩ دختر متوجه بر شرعیِ حقوق  ثارآدانند که ولی بسياری نمي

چنانکه ناظريم فاجعه  و ،ساله ٩مطرح است نه تکاليف وتعھدات شرعی دختر  او مسئله نزديکی وشوھرداری ،دختر
ی درجرائد منتشرميشود وبعد ھم ازدواج دختران کم سن درکشورھای اسالمی حتی يھوديان کماکان جريان دارد وگھگاھ

   .شی جامعه که عادت است سپرده ميگرددبزودی سرنوشت شوم اين عروسان کوچولو به فرامو

 از سالگی بلوغ شرعی نرسيده کودک ھستند و ١۵سالگی وپسربه  ٩مادام که به سن بلوغ شرعی  عرض شد که دختر
مراجع تقليد ھمگی   .ف شرعی استکامل ومورد تکلّ  سالگی دختراعم ازاينکه شوھر کند يانکند يک فرد ١٠شروع سن 

 –نھا عبارتند ازخمينی آرا متکلف ازتکاليف شرعی يعنی واجب شدن ھمه تکاليف شرعی ميدانند که ساله  ٩دختران 
 –زنجانی  –شبستری  –وحيد  –فاضل لنگرانی  –خامنه ای  -نجفی صدر –اراکی  –مرعشی  –گلپايگانی  –خوئی 

   ١ .یمکارم وسيستان

 بر ديگران نام برد که تکاليف شرعی را و صاحب جواھر ،اسالمی ميتوان ازفيض کاشانی مشھور .بزرگ وازعلمای
   .سال تمام واجب ميدانند ودراين حکم بين علمای اھل سنت وتشيع افتراقی نيست ٩دختران 

  ساله  9تكاليف وحقوق دختر

 .ساله مانند يک شخص کامل ثبت ميشود ودرمقابل گناه کيفر خواھد ديد ٩ گناه وثواب دختر -١

برای تصرف  سالگی را ٧ی سن امام حسن عسگر ،سالگی ميتواند دراموال خود دخل وتصرف کند ٩ دختراز  -٢
 .دارائی خودشان جايز گرفته است دختران در

يا  نپذيرد و رسيد ميتواند ازدواج را اج کند وقتی به سن بلوغسالگی به دستورولی خود ازدو ٩ دختراگر قبل از -٣
 .بپذيرد

 .درامرازواج نمايد ساله نميتواند ادعای فريب را ٩دختر -۴

امام  ،)درتشيع خمس( است پرداخت زکات –رفتن به حج  –نمازخواندن  –ساله موظف به روزه گرفتن  ٩دختر -۵
   .واجب است ھم حجاب –ساله واجب است  ٩دختر صادق = نمازميت ھم بر

  ساله 9مجازات هاي شرعي دختر

ن آلذا کسرکردن ويازياد کردن  ،) درقران مقررشده استنآ کيفيت وميزانحدود نوعی ازمجازاتھای اسالمی است که حد (
   .حيطه اقتدار دادگاه ومجريان احکام اسالمی خارج است از

                                               
حديث  در صحيح بخارى .سالگی بوده است شش و معتبر درکتاب ھای اھل سنت، ازدواج پيامبر با عايشه در راستينطبق روايت  - ١

براى اينکه  ،»ساله بود ٩سال داشت، ولى ھنگام دخول عايشه  ۶ واج کرد در حالی کهازد با عايشه پيامبر«که آمده است ٣٨٩۴
ابن قدامة از علما  .سالگى در آورد ۶ در را از دست ندھد، او را به ازدواج پيامبر برکت ازدواج دخترش با پيامبر ابوبکر فضيلت و

سالگى نرسيده است، او را به ازدواج کسی که مناسب و  ٩ هکوچکش که ب پدر می تواند دختر بکر می گويد:  ،و بزرگان اھل سنت
 با من ازدواج کرد، در پيامبر«: صحيح مسلم و بخاری از عايشه نقل می کنند او باشد درآورد و در اين مسئله خالفى نيست. ھم کف
در آن حالت او (عايشه) کسى نبود که اجازه  معلوم ھست که  »ساله بودم ٩ اله بودم، و به خانه خودش برد، زمانى کهس ۶  حالی که

 .اعتبار باشد اش براى ازدواج قابل
دختری که به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنی مصلحت خود را «در رساله خمينی آمده است:  ٢٣٧۶مسالی شماره   2376

 بگيرد، و اجازه مادر و برادر الزم بخواھد شوھر کند، چنانچه باکره باشد، بايد از پدر يا جد پدری خود اجازه تشخيص می دھد اگر
  . »نيست

او را از شير گرفته اند از او لذت ببرد و آلت خود را  حرام نيست که يک فرد بالغ يک دختری را که ھنوز در سنی است که تازه«
 ک-ح – ١٢٫۶موضوع شماره  ،٢۴١ الخمينی، تحريرالوسيله، ص آيت هللا »داده و يا آن که او را ببوسد بين پاھای وی قرار

. 
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با وج را ر اسالم

ھم به تصريح
گوشت جد از

س ٩ دختربچه

دختربچه ھا ھم
ميتورد  دارد

؟ربچه يعنی چه

که يک دختربچ
ه شرعی خودش

ه رعايت واجبات
زن يک مرد ويا

ن موقع استآ
،حد جاری سازد

ست او واجب اس
ديناربا ۴يش از

بازی بادختربچه

 کرد درتظاھرات

کبيره شد مجازات

،حصا شده است
  :د از

هسابق( به قران
 برکبيربودن گن

رفتن و –نشده

ختربچه که بھر
ر!! دفقت ورحم

نھآک دختربچه
ا که پوست ر

لت ازدواجاذر

) بين دس بازی
ت که زن ومر
 بدن يک  دختر

 رامجسم کنيد ک
ن درانجام وظيفه

             

ر که مکلف به
ساله باي ٩بچه 
   .بود

،زمان حدود< 
لگی ميتواند ح

ی کرد  قطع دس
ل سرقت شده بي

) ھمجنس بحقه

ه حکومت اقدام

يکی ازگناھان ک
   .ين ميکند

سالمی دقيقا اح
ن عبارتندآ رد از

ويابی احترامی
 است که عالوه

ن برده نآ ا بر

  ست 

طع دست يک دخ
ضمن مالحظه شف

الق زدن به يک
ايد کاری باشد
ر  که  قبح و

    

ھمجنس(ساحقه 
ضربه شالق است
ضربه شالق به

نيد صحنه ای ر
رد وزن مسلمان
                 

 ۴برگ  ١١/ ٠١

ساله ھمانطور
 بين يک دخترب
حدودی خواھند ب

:ضا گفته است
سال ٩زبلوغ = 

   .شود

  اينكه

تربچه ای سرقتی
الزباب مثل اگرم

مساحتربچه ای (

ختربچه ای عليه
.   

تربچه مرتکب ي
نرا قاضی تعيينآ

 کبيره درفقه اس
ند مورده  که چ

نمودن مساجد و
ورد ازمواردی
دگام ذبح نام خ

 

 مقايسه باشماس

ه ميکنيد که قط
رامجسم کنيد ض

ه داريد که شال
ھا با که شالق

وحشيانه است
.ش شدنی است

ه داريد که مس
ت يک صد ض

ض ١٠٠ کنيد که 

وميتوان ه داريد
ده ای مرند وع

       .ت دارند

 ٢٠١٣ /

٩دختر
تفاوتی
ھای حد

امام رض
پس از
اجراميش

نتيجه ا

اگردختر
دارد از

اگردختر

اگر دخ
.ميشود

اگردختر
آکيفيت 

گناھان
ياد کرد

نجس ن
اين مو(

که ھنگ
.......

ضريب

مالحظه
حالت ر

مالحظه
قران ک
و چقدر

فراموش

مالحظه
مجازات
مجسم

مالحظه
کرده ان
مشارکت



 حقوقدان

ومادرش به 
ن اسم آ  بر

 و ه راداشت

 حد سرقت 

لشعاع است  
سار سکينه 

  ؟رميگردد

رکلی به اين 
ھنوز اسالم 
  ساخت که

رمقدمه اين 

حرکت اسالم 

 مذاھب ان و
. نسته است

ق ومناسک 

ش و مراتب 

ح -اميرفيض - آور

ر به دنبال پدرو
حی راخورد که

چنان انتظاراتی

ربچه بمناسبت

ن تحت الآجرای 
مانند سنگس ،ود

صورت خبرمنتشر

ونيزمردم بطور
 نکرده است ھ

ولی خواھدمست

 باشد چراکه در

ست درجھت ح

واحترام به اديا
قوق انسانھا دان

خترانی ازحقوق

 

يراد ھای فاحش

ازدواج شرم  

زم ميگردد واگر
واگرگوشت ذبح

زيک دختربچه چ

دست فالن دختر

وجود دارد اجر ی
نميشو متغير را

روی ميدھد بص

ه دختربچه ھا و
ی محمد حرکت
رمردم جھان م

بچه ھا نداشته

ل گشا وسدی اس

درکنارحقانيت و
ازحقی وياجمعی 

 برای چنان دخ

 ن تدبيراين کار

تنھايی دارای اي

براوزندان الز ،
و ت مجرم است

افی است که از

نشده است که د
   .ست

الھی ص وحکم
 ماھيت حکم ر
حکام اسالمی ر

سالمی نسبت به
قيقا درجای پای

بر بالئی را ،ع
    .ه ھا

طه با ازدواج ب

قوق بشرمشکل
   .ن استآ

ديرا ماده مزبور
وفردی وياعلنی

 ومجازات ھا

 .قراردارد

چه ميدانی کنون

*  
است خود به ت

   باشد.

 

فت اگردروغ گ
 اسالمی راداشت

  

کدام عقل وانصا
  ؟ارد

 خبری منتشرنش
مجازات شده اس

م است ووقتی نص
ولی عدم اجرا
المی به اعتبارا

جرای احکام اس
 است ھنوز دق
 مادی برجوامع
عی بردختربچه

قوق بشردررابط
   .ست

الميه جھانی حق
آ بسختی حامی

زي ؛ق بشراست
طورخصوصی و

ن اجرای حدود

ق بشرقانی حقو

د ھشيار       چ

****
 مشخص شده 
ردن مردم موثر

 !!ت

وراست راندارد
بادت وفرائض
 .مجازات است

کخرآ >ب است
حکام صحه بگذا

جوامع اسالمی
ضربه شالق م 

اسالم شنائی باآ
 اجرا نگردد و
ه درجوامع اسال

که کوتاھی دراج
ت غلبه نکرده
رمسيرحکومت
بل تحميالت شر

 به اعالميه حق
سھم يادی شده ا

وميکنند که اعال
چه ھا که اسالم

ه جھانی حقوق
چه بط عبادات را

ساله وھمچنين

ت اعالميه جھا

د وگفت ای مرد

شر، که امروز
ر گمراه کرند د

حم وشفقت است

درک دروغ وال 
ت که مشکل عب
جرم ومستوجب م

ست جان درعذاب
احست که براين

 که تاکنون درج
١٠٠ختربچه به

آ رض معرفی و
ه داليلی موقتا
رھمه فجايعی که

ين است کتناک ا
اسالم برانسانيت
مندی اسالم در
قل است درمقابل

  چه ها

ت اگراشاره ای
نی حقوق بشرھ

ط تصورکرده و
رض به دختربچ

اعالميه ١٨اده 
رای مناسک وع

٩دختر واج با

ن درحمايتآرای 

زمانی بود

جھانی حقوق بش
تنھا ميتوان ست،

 ۵برگ  ١١/ ٠١

که اسالم دين رح

ختربچه که اصال
رفتوياکشوری 

شده مجـــنانده

عقل که نيسند <
جدان وشعوراس

 است بفرمائيد
دخت نشده ويا فال

غرين است که 
 است احکام به

وانگھی مگر .ی

 درست ووحشتن
ست که ھنوز ا

قدرتم ،شيه است
ھا نق ج دختربچه

 بشروازدواج بچ

حريرناقص است
ز اعالميه جھان

بسياری به غلط
 ھمين مورد تعر

نان متوجه ماآ
واحترام به اجر

ق مورد، ازدو

نان است که اجر

به اعالميه جھد
در آن فراوان اس

 ٢٠١٣ /

واقعا ک

يک دخ
مکان و

خواهللا 

گفته اند
کدام وج

ممکن
قطع ش

پاسخ اي
ممکن

شتيانیآ

سخن 
علت اس
درحاشي
ازدواج

حقوق

اين تح
تحريراز

روه بگ
خاصه

اشتباه
زادی وآ

درتطبيق

مسلمان

استناد 
نقص د

 ک-ح
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