در ﻧﺸﺴﺖ اﺑﻌﺎد ﻓﻘﻬ و ﺣﻘﻮﻗ؛ "ﻃﺮح ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻦ ازدواج" ﺑﺮرﺳ ﺷﺪ

ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤ ﺑﺮرﺳ ﻋﻠﻤ اﺑﻌﺎد ﻓﻘﻬ و ﺣﻘﻮﻗ ﻃﺮح ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻦ ازدواج ،اﺻﻼح ﻣﺎده  ۱۰۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮی،
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻠﻬﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ و دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ
رﺳﺘﻤ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذرﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اذان ﻣﻐﺮب در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮی در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤ» ﺑﺮرﺳ اﺑﻌﺎد ﻓﻘﻬ و ﺣﻘﻮﻗ ﻃﺮح ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻦ ازدواج« ،اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﺎده  ۱۰۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﻪ "داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ" ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﺎ
در اﻧﻔﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺸﺎﻫ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﺪﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﻧﺸﺎﻫ ﺗﺸﯿﻞ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ داﻧﺸﺎﻫ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ در اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻼءﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺎﻫ ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ
ﻣﺸﻠ دﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮی ﭘﯿﯿﺮی ﻣﺷﻮد .در ﻃﺮح ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻦ ازدواج ،ﺣﺪود دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺳﺎل  ۹۵اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ را زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﻮت ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۱۰۴۱دﺧﺘﺮان زﯾﺮ
 ۱۶ﺳﺎل ﯾﻌﻨ ۱۳ ﺗﺎ  ۱۶ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻮدی ﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ  ۱۶ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻮد ذﮐﺮ ﺷﺪه را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از
ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮔﻮاﻫ و ﻣﺠﻮز ﺳﻼﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺻﻮرت او ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح را ﺗﻮﺿﯿ داد و ﺗﻨﻘﯿ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬ ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﻢ دﺧﺘﺮ زﯾﺮ  ۱۳ﺳﺎل و  ۱۶ﺳﺎل ازدواج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﻠﻮغ ،ﺧﻮد را ﺗﺎﺑ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣداﻧﻢ .اﯾﺸﺎن
ﻣﮔﻮﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﺑﻠﻮغ ،ﻃﺒ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،اﻗﻠﯿﻢ و  ...ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻦ ﯾﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺑﺎره
ﺑﻠﻮغ زودرس ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺑدﻟﯿﻞ داﯾﺮه ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮدم را ﻋﺼﺒﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ آن ﻫﻢ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ
آﻟﻮدﮔ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮐﻞ دﻋﻮا در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨ درﺻﺪ ازدواجﻫﺎﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻃﺮف ﺗﻌﺎﻣﻠ داﺷﺘﻪ و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﺪﻫ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ ازدواج ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻠﻮغ را اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ را
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؛ وﺟﻪ ﺷﺮﻋ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺿﺮورﺗ دارد ﮐﻪ ﺣﻼل ﺧﺪا را ﺣﺮام ﮐﺮدﯾﺪ؟ دوﻣﯿﻦ ﻧﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋ
ﻣﺠﻮز ﻧﺎح اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺼﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮیﺗﺮی از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺼﻠﺤﺖ و دﻓ ﻓﻼن
ﻣﻔﺴﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .دﻟﯿﻞ دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺴﻠﯿﻂ اﺻﻮﻟﯿﻮن و ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﻮﯾﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟ دارﻧﺪ .ﯾ ﺷﺨﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج دارد و ﻓﺮﺿﺎ  ۱۶ﺳﺎل دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﯿﻢ؟
دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻮدن آن ﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣ اﺻﻞ

ﺑﺮ ﺣﺮﯾﺖ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ رﯾﺸﻪ در ﺣﺮﯾﺖ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻞ آدمﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ و
رﺷﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳ ﺣﻖ آﻧﻬﺎ را ﺳﻠﺐ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد دﺳﺖ ﺧﻮد اوﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮﯾﯿﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ دﺳﺖ ﺧﻮدت ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻠﻮی اﺧﺘﯿﺎر و اراده آدمﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎری ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎﺑ ﻣﺷﻮﯾﻢ .ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﻢ؟ ﻣﺮ ﻣﺪﻋ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭘﺎﺳﻫﺎی ﻻزم را دارد؟ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ دﯾﺮان ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑ ﮐﻪ ﺳﻦ ازدواج را  ۱۸ﺳﺎل ﻣداﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴ
راهﻫﺎی دﯾﺮی دارﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ  ۱۵ﺳﺎل دارد و اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﺪ آﻣﺎده ازدواج اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ راه ﻏﯿﺮﺷﺮﻋ ﺑﯿﻔﺖ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ؟ ﺑﺎز ﭼﻪ ﮐﺴ ﺟﺰ دﺧﺘﺮ ﺿﺮر ﻣﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮﺧ دوﺳﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺮان اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮐﻤ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻃﺮح ﭘﺨﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ رﺳﺘﻤ ‐ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ‐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن زﻧﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد و در أذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۵ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ
ﻫﻤﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری زﻣﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼوردی آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد .ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح را رد ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺎده
را ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺴﺖ .ازدواج دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از  ۱۳ﺳﺎل و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از  ۱۵ﺳﺎل ﺷﺮﻋ ﺑﻪ اذن وﻟ و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دادﮔﺎه ﺟﺎﯾﺰ ﻣ داﻧﺴﺖ .ﺳﻦ ازدواج در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺷﺮﻋ در ﻓﻘﻪ و ﻣﻨﺎﺑ ﺷﺮﻋ ﺧﺎرج
از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﻨﺠ ﻣﺴﺒﻮق ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ .در ﻓﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻠﻮغ ﺷﺮ ازدواج ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻔﻂ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻋ ﺷﺮط راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾ اﺳﺖ و ﺑﺎ اذن وﻟ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧ از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ  ۶ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ ﺑﺮای ازدواج
ﻣﻼک اﺳﺖ .ﺷﯿ ﻃﻮﺳ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ ﻣﻼک ازدواج اﺳﺖ .در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﭼﻪ در دﺧﺘﺮان ﭼﻪ در
ﭘﺴﺮان ازدواج ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺘ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮ  ۱۳ﺳﺎل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎده  ۱۰۴۱ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻓﻘﻪ و ﺷﺮع اﺳﺖ .اﺻﻼح اﯾﻦ
ﻣﺎده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  ۱۳ﺳﺎل ازدواج را ﻣﻤﻨﻮع ﻣ ﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎل را ﻫﻢ ﻣﺤﺪود ﻣ ﮐﺮد ﺑﺎز ﻏﯿﺮﺷﺮﻋ ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ زﻣﺎﻧ و ﻣﺎﻧ و ﻋﺮف اﺳﺘﻨﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺎدﯾﻖ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ازدواج در ﺳﻦ ﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺠﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﭼﺮا از ﻃﺮﺣ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮﻣ و
ﻗﺒﯿﻠﻪای اﺳﺖ در ﺗﻌﺎرض آﺷﺎر اﺳﺖ .ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻪ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ در ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد درﺗﻌﺎرض آﺷﺎر ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﺘ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ ﻧﻈﺎم ،اﺻﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ و ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻨﺪ دوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺑﻼغ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ ازدواج ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ازدواج ،رﻓ ﻣﻮاﻧ ازدواج اﺳﺖ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
وی ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ۸۱اﯾﻦ ﻃﺮح را رد ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ارﺳﺎل
ﻣﮐﻨﺪ وﻟ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ و زﯾﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠ اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ،ﻣﻘﺪﻣﺎت و
ﻧﺸﺮﯾﻔﺎت ازدواج را آﺳﺎن ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﻃﻼق و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آن را ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻃﻼق را ﺳﻬﻞ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻠﻬﺮ ﺑﺎ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ازدواج در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ  ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮔﻪ
راﺟ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻣﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﻧﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ در ﻣﻮرد ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد .ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﺗﺒﻌﺎت و آﺛﺎر ﻣﻨﻔ ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده
او دارد .اﯾﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح و ﭘﯿﯿﺮان اﺻﻠ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮔﻘﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺷﺎن را
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ ۱۰ .ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی روی اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎﺑ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روﻧﻤﺎﯾ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﻣﺬﻫﺒ ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﯿ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ وﻗﺘ روی ازدواج
ﻋﻨﻮان ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻨﻮان ازدواج زود ﻫﻨﺎم ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻏﻠﻄ اﯾﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺷﺮاﯾﻄﺶ را داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ روی اﯾﺪه ﺳﻦ ﻣﺤﻮری ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻀﺎﺑ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻨ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ادﻋﺎی ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ .روزس ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﻼق زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم آﻣﺎر را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم زﯾﺮ  ۱۴ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق را دارد .ﯾﻌﻨ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﻋﺲ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .در ﺗﻮﺿﯿ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ اﺳﺖ و اراده ﻧﺪارﻧﺪ .اراده ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﻃﻼق ﻣ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺣﯿﺚ ﻃﻼق  ۲۵ﺗﺎ  ۲۹ﺳﺎﻟ اﺳﺖ.
وی ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺿﯿ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺎس زﻧﺪﮔ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ازدواج ﻋﺸﻖ اﻋﻼم ﻣ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﻃﻼق ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺳﺖ .ﭼﺮا در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﻼق ﮐﻢ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا اﯾﺪه ﺳﺎزش اﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﻓﺮدﯾﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺰﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﺣﺮف ﺷﻨﯿﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﻪ واﻗﻌﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺮدم
در ﺳﻮال ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازدواج اﺑﺘﺪا  ۱۹ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻠﻬﺮ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻃﺮح روی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮر دادﻧﺪ .ﺣﺘ دادهﻫﺎ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤ ﻧﺮدﻧﺪ .ازدواج ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ
درﺻﺪ در ﻣﻨﻮﻋﯿﻨﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻘﺶ دارد ۸ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه را رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان اﻣﺎﻧﺎت
آﻣﻮزﺷ ﺑﻮده اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺪوک ﻫﻤﺴﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ۱۲ﺳﺎﻟ ﻋﻘﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در  ۱۷ﺳﺎﻟ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻣ داﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﺎﻣﻞ دﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﻋﻨﻮان ﺷﺪه

اﺳﺖ .از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺎر رﺳﻤ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۹۳ﺗﻌﺪاد ﻣﺎدران زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل  ۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰه داده اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻨﯿﻨ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧ از ﭘﺰﺷﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن اﺳﺘﻌﺪاد
زاﯾﻤﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ ﻋﺪه ای ﻫﻢ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾﺮ را ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ
و ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زودﺗﺮ ازدواج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ .ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴ در ﮔﺮوه ﺳﻨ زﯾﺮ  ۱۴ﺳﺎل ﺑﺎﻻی ۷۵
درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺿﯿ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ دﯾﺮ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ
زودﺗﺮ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻋﺲ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.
وی ،اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﻮدﮐ اﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﭘﺎﺳ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻮدﮐ ﺑ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪدﮐﺎران ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ازدواج ﻧﻤ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮔﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻣ رﺳﯿﻢ .دﻟﯿﻞ دﯾﺮﺷﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻪ
ﻣﺎه اﺳﺖ در ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج دﻧﺒﺎل ﯾ ﻣﻮرد زﯾﺮ  ۱۳ﺳﺎل ﻣﮔﺮدم .ﻣﻮرد اﺧﯿﺮی ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد دﺧﺘﺮ  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ و اﻓﻐﺎن ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد  ۳۵ﺳﺎﻟﻪ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎدرش دادﻧﺪ و ﻫﯿ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺘ ﻫﻢ از آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎس ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را
ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻠﻬﺮ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن ازدواج اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ .دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زودﺗﺮ ازدواج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺮف ﺻﺤﯿﺤ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻋﺲ اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻨﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زودﺗﺮ ازدواج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟ ﺗﺬﯾﺐ ﮐﺮد .در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :در ﺳﺎل  ۴۰ﻫﺰار ازدواج زﯾﺮ  ۱۴ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ و اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﺳﺘﺎن دوم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣ از ﺳﻮی ﺧﻮد
دﺧﺘﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﯾﺮ  ۱۴ﺳﺎل ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮی از ﺣﯿﺚ ﭘﯿﺎﻣﺪ و آﺛﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن

در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﯿ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﯿ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﻦ ازدواج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ۱۰۰۰ﻣﻮرد ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل ﯾ ﭼﻬﻠﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘ ﺑﺮﻟ ﮐﺴﺎﻧ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾ اﺳﻦ ﻃﺮح ﻫﺴﺘﻢ .دوﻟﺖ ﻣﻠﻒ اﺳﺖ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻞ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

