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Abstract   

Sometimes, certain instances of jurisprudential opinions seem to be in conflict with moral principles 

and values. Among such instances is sexual enjoyment from a minor wife permitted by a group of 

jurists. The present study, through a library and analytical-descriptive method, seeks to criticize that 

fatwa, introduce the different opinions of jurists in this regard and examine their proofs in addition 

to examining this issue from both legal and factual aspects, taking into account the child’s mental 

injuries from the perspective of Psychology knowledge. The authors believe that given the proved 

mental injuries as well as severe mental disorders inflicted on the child as a result of sexual 

enjoyment and based on the rule of negation of detriment and harmful precepts in Islam, sexual 

enjoyment from a child wife may not be permissible from the viewpoint of Sharia and the opinions 

of certain jurists regarding its permissibility originate probably from their failure to discover and 

identify its numerous mental injuries and non-proof of its customary and moral obscenity to them; 

otherwise, in case of identification of such injuries, they would also issue a fatwa regarding the 

prohibition of this issue. 
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 بازخوانی حکم فقهی استمتاع از صغیره
 کاوانهدر پرتوِ مالحظات روان 

 
)نویسنده مسئول(دکتر محمدرضا کاظمی ُگلوردی  

 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه آزاداسالمی،واحدمشهد،مشهد،ایران
Email: mr_kazemigolvardi@yahoo.com 
یحانه ایزدی  دکتر ر

آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی و مدرس دانشگاهدانش  
 چکیده

تاع از رسد. یکی از این موارد، مسئلٔه استمهای اخالقی مغایر به نظر میدر آرای فقهی گاهی مواردی با اصول و ارزش
توصیییی ای و تحلیلیاند. پژوهش حاضر با روش کتابخانهزوجٔه صغیره است که گروهي از فقها به جواز آن رأی داده

درصدد نقد این فتوا، طرح اقوال مختلف فقها در این موضوع و بررسی ادلٔه ایشان است و نیز این مسئله را موضیواا  و 
کند. نگارنده بیر ایین بیاور اسیت کیه شناسی، بررسی مینگاه دانش روان های روانی کودک ازبه آسیبحکما  باتوجه

شود و به حکم قاایدٔه شدٔه روانی و اختالالت شدید روحی که از این ناحیه بر کودک وارد میبه صدمات اثباتباتوجه
مجاز تلقی شود  تواند از نگاه شریعت اسالم امرینیی ضرر و احکام ضرری در اسالم، استمتاع جنسی از کودک نمی

های متعدد روحی و ادم اثبات قیب  بر جواز آن احتماال  ناشی از ادم کشف و احراز آسیبو آرای برخی از فقها مبنی
 دادند. ها، آنان نیز به حرمت این مسئله فتوا میارفی و اخالقی نزد آنان بوده است؛ وگرنه در فرض احراز این آسیب
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 مقدمه  

در منابع فقهی برای صحت ازدواج، سن مشخصی لحاظ نشده است. برطبق نظر فقهای امامیه، ازدواج 
اند، با اذن ولیِّ شرای )پدر یا جد پدری( صحی  اسیت پسر و دختر خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده

توانند او را به ازدواج یر و فرزند بالغ دیوانٔه خود والیت در ازدواج دارند و میو پدر و جد پدری بر فرزند صغ
الیم  ؛060ق، 062؛ طوسیی، 122، 2270،مییید ؛02/308؛ حر ااملی، 7/90دیگری درآورند )کلینی، 

مسدند ااعردة  ا؛ خیویی، 7/228؛ شیهیدثانی، 227، قواعد ااحکاد  ، االمه حلی؛ 086ق، 036الهدی، 
 (.0/008اعوثقی،ا

اسیت کیه شیارع مقیدس بیرای ازدواج دختیر، شده از ائمۀ اطهیار)ع( حیاکی از آن روایات متعدِد نقل
محدودۀ سنی خاصی تعیین نیرموده است و ازدواج دختری که به سن ُنه سال نرسیده، صحی  شمرده شیده 

 (. 28/۱33؛ حر ااملی، 22/030،تهذیبااحکا  ؛ طوسی، 6/81است )کلینی، 
اقیده هستند؛ قهای شیعه همدر اصِل جواز ازدواج کودکان نابالغ و والیت شرای )پدر یا جد پدری(، ف

دانند و به اطالق آن قائل نیستند. برخی، جواز این ازدواج را منیو  ولی بسیاری از آنان این حکم را مقید می
( و برخیی 7/226؛ شیهیدثانی، 0/002؛ محقیق حلیی، 0/162ادریی،، به راایت مصلحت کیودک )ابن

 (.  26/267قی، اند )نرامیسده در این نکاح کردهدیگر، منو  به ادم
اند، دلییل اولوییت اسیت کیه بیر دلیل فقهایی که والیت ولّی را منو  به راایت مصلحت کودک کرده

تی ِهَی َاْحَسُن »سورۀ انعام  210اساس آیۀ  ترین روش ؛ به اموال یتیم جز به نیکو«َوال َتْقَرُبوا ماَل اْلَیتیِم ِااّل ِبالَّ
ال طیل باید با راایت مصلحت باشد. بر این اسیاس، بیه طرییق نزدیک نشوید، معتقدند که تصرف در امو

اولٰی تصرف در زندگی آیندۀ کودک باید با راایت مصلحت باشد. همچنین معتقدند که والیت اولییا امیری 
تعبیر دیگر، اختیار ولّی امیری تعبیدی نیسیت، دانند. بهاقالیی است و اقال  مصلحت را انصر اساسی می

کنیید )مکییارم شیییرازی، یییی اسییت کییه دالیییل شییرای نیییز آن را تییییید و ام ییا میای اقالبلکییه قااییده
 (. 030تا2/033

مسدند ااند، معتقد بیه اجمیاع هسیتند. فاضیل نراقیی در میسده کردهفقهایی که والیت را منو  به ادم
و در صیورت ای برای طیل داشته باشید گونه میسدهاداای اجماع دارد بر اینکه این نکاح نباید هیچ اعشیرة

( و نیز برخی از فقها معقدند به اینکه ادله، مقید 26/267، این ازدواج محکوم به بطالن است )وجود میسده
 (.20/016به راایت مصلحت نشده است )حکیم، 

گوید: نکاح باید بنابر احتیا  واجب هم خالی از میسده و هم دارای مصلحت برای مکارم شیرازی می
 (.322، 2001هر دو باشد )

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%80_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%80_%D8%AD%D9%84%DB%8C


 031،  شمارة پیاپی 3، شماره چهارمه و ، سال پنجافقه و اصولنشریه / 761

 

آمیده اسیت: همیۀ میذاهب اسیالمی اتییاق دارنید کیه ولیّی  اعفقهاعلیااعمدذاببااعممسدةدر کتاب 
 (.20/013)سرپرست( اختیار دارد پسر و دختر خردسال یا دیوانه را به اقد همسری مناسب درآورد )مغنیه، 

گیذار اسیت؛ طور مصیداقی تیثیرداشتِن ازدواج او بهتشخیص و نظر ولّی کودک در مصلحت یا میسده
گیذار باشید و توانید در صیالح و فسیاد ییک امیر، تیثیرهای فراوانی میولی واض  است که اوامل و متغیر

داشتِن امری، نسبی و اضافی است نه مطلق. راایت مصلحت در بحث ازدواج ابارتی مصلحت و میسدهبه
شود. لذا در زمان کند و دگرگون مییهای اجتماای تغییر ممقت ای مکان و زمان و با تغییر هنجارصغیره به

به تغییر شرایط اجتماای و مقت یات زمان، پذیرش این امر که تزویج صغیره امری اادی تلقی کنونی باتوجه
و اگر گیته شود امروزه مسئلۀ تزویج صغیره در بیشتر موارد خالف مصلحت کودک  شود، بسیار دشوار است

رضایت کودک را در آینده در پی خواهد داشت، سخنی معموال  ادمشود و است و به ضرر کودک منتهی می
توان گیت: تزویج کودک در زمان کنونی و شرایط فعلِی اجتماع، غالبا  منجیر گزاف نخواهد بود. بنابراین می

رضایت کودک در آینده و طالق و جدایی و انحالل زندگی مشترک خواهید شید کیه ایین امیر قطعیا  به ادم
 کند.ضرر و میسده برای زندگی او را فراهم می موجبات بروز

ممکن است در مواردی مصلحت موجود باشد؛ ولی قانونگذار غالبا  برای موارد خیا  کیه مصیلحت 
کند و به قوانین کلی اشاره دارد. البته بدیهی است که در موارد استثنائی که موجود باشد قانونی را تجویز نمی
و ضرورتی ایجاب کند، صغیره به ازدواج شخصی در بیاید، مطابق قانون  به نظر حاکم شرع مصلحت اقوٰی 

شود، ولی در این نوشتار به موارد خا  و استثنا پرداخته تزاحم این امر مجاز و شراا  بدون اشکال تلقی می
 شود. نمی

رواج داشیته شده و بین مردم نیز دلیل اینکه چرا امر ازدواج صغیره در گذشته توسط فقها مجاز تلقی می
است، شاید به این دلیل است که جواز حکم ازدواج با صغیره ناشی از یک دلیل، مصلحت، انگیزه یا نیازی 
اجتماای بوده که این منشی و ضرورت جواز و رواج ازدواج با صغیره، در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول 

است و بعید نیست که منشی فتوا به جواز و رواج  قرار گرفته و آن را ازنظِر اقلی و ارفی نیز منطقی تلقی کرده
ازدواج با صغیره در گذشته، ضرورتی اجتماای بوده است؛ ضروریاتی که ازدواج با دختیر صیغیره را بنیا بیر 
مصلحت او الزم آورده و بع ا  به ارف اجتماای تبدیل کرده، ماننید وجیود منیعیت بیرای کودکیان کیه در 

ها وجود داشته که اقدام به ن است که در ازدواج با کودکان بع ا  منافعی برای آنبینانه نشانگر اینگاهی واقع
ها و حوادث طبیعیی مثیل سییل، زلزلیه طورمثال، در شرایط بروز جنگکرده است؛ بهاین کار را اقالیی می

ا  جنگ الت شرایط خآمد که پدری بههای سخت و ناگوار ناشی از آن، شرایطی به وجود میو... و پیامد
ها را به نقا  امن و دور از جنگ برسیاند. در توانست دختر و خانوادۀ خود را همراهی کند و آنو ناامنی نمی
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هیا را بیه منیاطق امین شد که با اذن پدر دختر با او ازدواج کنید و آنچنین شرایطی، اگر مرد امینی یافت می
رسد چنیین کرد. به نظر میاش را ت مین مینوادهشد و سالمت آن دختر و خابرساند، این ازدواج انجام می

ای شد که کودکی کیه در خیانوادهدلیل ناچاری، مورد تییید اقال باشد. همچنین دیده میتدبیر اتخاذشده به
آمد که شرایط زندگی مساادی نداشت و آیندۀ خوبی هم برای او متصور نبود، در چنین شیرایطی به دنیا می

دۀ دخترش و نجیات او از فقیر و فالکیت، دختیر خردسیال خیود را بیه ازدواج فیرد پدر با هدف ت مین آین
درآوردن کودک خود با فردی ثروتمند او را شراا  آورد تا آیندۀ او را تیمین کند یا با به ازدواجثروتمندی در می

ان خردسیال کرد تا آیندۀ کودک خود را ت مین کند یا پدرانی که دخترمستحق ارث از اشخا  ثروتمند می
آوردند تا فرزندشیان بیه خود را به ازدواج افراد سرشناس و مشهور ازنظِر مذهبی، سیاسی و اجتماای در می

 تری داشته باشند. های بزرگ متصل شوند و از این طریق در آینده، پیشرفت اجتماای سریعشخصیت
شد و در کشور و فرهنگ ما هم یکی از منافع رایجی که نیاز به ازدواج صغیره و ضرورت آن را سبب می

تری با هیم داشیته ها بخواهند ارتبا  راحترایج بود، موضوع محرمیت است. در مواردی که افراد و خانواده
شوند. این مسیئله در مند میباشند و دچار گناه نشوند، با ایجاد محرمیت، از منافع اقد شرای کودکان بهره

تر کردند و افراد مسیئلۀ محیرم و نیامحرم را جیدیهمه با هم زندگی می تر بود وها گستردهقدیم که خانواده
ای بیزرگ راییج بیود؛ یعنیی بیدون اینکیه تر ارتبا  میان افراد خانوادهکردند، برای برقراری راحتراایت می

 آوردنید کیه در سیایۀ ایین ازدواجای را به اقد کسیی در میای رخ دهد، دختر بچهازدواج و تشکیل خانواده
تری با هم داشتند، هرچند در این خصو  برخیی شدند و ارتبا  راحتافرادی در خانواده به هم محرم می

آنچه مجوز ولّی در نکاح صغیره است، راایت مصلحت صغیر است نه مصلحت کبیر  از فقها معتقدند که 
مادرزن و افراد دیگر بیا شدن شود، معموال  محرمها آنچه مصلحت واقع میها و محرمیتگونه اقدو در این

آمد خانوادگی مطرح اسیت کیه ربطیی بیه کیودک وهم است نه منیعت کودک. مصالحی مانند راحتی رفت
 (.0دانند )صانعی، ها که مصلحتی برای کودک ندارد را جایز نمیگونه محرمیتندارد. این فقها این

د کودکی را به فرزندی قبول کنند نییز در مواردی که زوجین از نعمت فرزند محروم هستند و تمایل دارن
کننید، معمیوال  ایین کیودک را برای ایجاد محرمیت بین فرزندخوانده و زوجی که او را به فرزنیدی قبیول می

موقتا  به اقد یکی از نزدیکان در آورند تا در سایۀ این ازدواج موقت، آن کودک به پدرخوانده ییا مادرخوانیدۀ 
ی که ذکر شد، چنانچه ازدواج صغیره با راایت مصلحت و همچنین نداشتن خود محرم شود. در این موارد

رسید. لیذا در تمیام میوارد دوسیتانه بیه نظیر میمیسده برای او انجام شود، کامال  منطقی، ااقالنیه و انسان
شده و هدفی غییر از ذکرشده، هدف از ازدواج با صغیره، منافع و مصالحی بوده که آثارش متوجه کودک می

نظر بوده است. است  متاع مدِّ
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نکتۀ دیگر اینکه آنچه در روایات و شریعت دربارٔه ازدواج با خردسال مطرح شده است، صرفا  بیان اصل 
کیدی بر آن نشده اسیت، بلکیه در میواردی توصییه بیه منیع  جواز ازدواج با خردسال بوده ولی سیارش و تی

معنای جیواز همیٔه اامیال واج قبل از سن بلوغ بهروشن است که جواز ازد 2ازدواج با خردساالن شده است.
های احتمالی و ورود آسیب جسمی و روحیی بیه کیودک و استیادهزناشویی نیست و برای جلوگیری از سوء

که شوهر از ایین راایت مصلحت او، جواز امل آمیزش، به بعد از ُنه سالگی موکول شده است و درصورتی
ابالغ خود نزدیکی کند و ایین کیار او سیبب بیروز آسییب بیه سیالمتی قانون اسالم تخلف کند و با همسر ن

های مالی سختی را برای زوج فراهم شدن دائمی این همسر بر زوج، مجازاتجسمی او شود، االوه بر حرام
( که فقهیان بزرگ شیعه در کتب 22/030، تهذیبااحکا  ا؛ طوسی،تحةیةااحکا  اآورد )االمه حلی،می

کید کردههفقهی و رساله اند که ارتبا  جنسی )آمیزش( با زوجه، مشیرو  بیه ای املیۀ خود به آن اشاره و تی
هرگاه میردی بیا » 0گوید:رسیدن او به سن ُنه سالگی؛ یعنی سن بلوغ است. شیخ میید در این خصو  می

ا یای جنسیی دختری که کمتر از ُنه سال دارد، نزدیکی کند و این کار او سبب اف اء )بروز مشکالتی در ا
 (.707)میید، « او( شود، باید دیۀ کامل او را بپردازد و همۀ مخارج او را نیز تا آخر امرش براهده بگیرد

زمانی که سن همسر کمتر از ُنه سال باشد، نزدیکی شوهر با او جیایز نیسیت و »گوید: االمه حلی می
شیدن مجیرای ادرار و حییص( صیورت یکیاگر چنین کند کار حرامی انجام داده و اگر با این کار، اف یاء )

شوند و شوهر باید دیۀ او را بپردازد و مخارج او را تیا آخیر گاه حالل نمیها بر هم حرام شده و هیچگیرد، آن
هرگیاه »نویسید: می خدف (. شیخ طوسی در کتیاب 3/067 تحةیةااحکا  ،« )امر خود یا او تیمین کند

اف ای وی شود، اگر زوجیه کمتیر از ُنیه سیال داشیته باشید،  شخص با زوجۀ خویش نزدیکی کند و بااث
ناد ا(. محقیق حلیی در 1/017، تهذیبااحکا  « )شودپرداخت دیه و مهر زوجه بر شخص واجب می

 (.0/090، 2020در صورت اف اء صغیره حکم به حرمت ابدی داده است ) اعده یة
نابیالغ هسیتند، امیا در خصیو  جیواز ییا  جواز آمیزش جنسی با دختربنابراین همۀ فقها قائل به ادم

 جواز سایر استمتااات جنسی )به غیر از آمیزش( از دختر صغیره، نظرات مختلف است. ادم

 . بیان اقـــوال فقها 1

برخی از فقها در خصو  حکم استمتاع از صغیره، قائل به جواز همٔه استمتااات جنسیی )بیه غییر از 
                                                 

ِه َأْو َأِبی. َاْن َأِبی2 ُجوا َوُهْم ِصَغاٌر َلْم َاْبِداللَّ ُج ِصْبَیاَنَنا َوُهْم ِصَغاٌر َقاَل َفَقاَل ِإَذا ُزوِّ ا ُنَزوِّ ُیوا؛ شخصاْلَحَسِن)ع( َقاَل ِقیَل َلُه ِإنَّ ی بیه امیام صیادق)ع( ایرض َیَکاُدوا َیَتَیلَّ
آوریم. امام پاسخ دادند: در این حالت بعید است با هم ان، بگیرند و با آرامیش زنیدگی که خردسال هستند به ازدواج دیگران در میکرد: ما فرزندانمان را درحالی

 (.16/398، کنند )کلینی
 نیسها والقیام بها حتی ییرق الموت بینهما... .. الرجل إذا جامع الصبیة ولها دون تسع سنین فیف اها کان الیه دیة 0
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ای دیگیر از ( و دسیته0/82اند )طباطبایی ییزدی، تی طیل شیرخوار شدهآمیزش( از دختِر زیر سن بلوغ و ح
 (. 8/003دلیل مغایرت با اصول اخالقی جایز نیست )شهیدثانی، فقها معتقدند استمتاع از صغیره به

 کنیم. در ذیل نظرات و اقوال این دو دسته از فقها را بیان می
ن امومات در روایات، فقط حکم به حرمت آمیزش بیا بوددلیل مطلق. دستۀ اول فقهایی هستند که به2

دلیل امومات و نبیودن نهیی از طیرف شیارع، جیایز اند و بقیۀ استمتااات جنسی از صغیره را بهصغیره داده
 دانند. می

با رسیدن زوجه به سین ُنیه سیالگی، نزدیکیی بیا وی » 2گوید:باره میفاضل مقداد، فقیه قرن نهم دراین
 (.3/06« )هاجوییه که حرام است تنها آمیزش با وی است، نه سایر کامجایز نیست و آنچ

تحریم نزدیکی با زوجۀ نابالغ، موافق با صری  فتوای بع یی از » 0نویسد:باره میجواهر دراینصاحب
اصحاب و ظاهر کالم برخی دیگر، فقط به آمیزش و دخول اختصا  دارد و باقی استمتااات مجاز اسیت؛ 

 (.09/001اباحه )دلیل اصل به
نزدیکی بیا زوجیه قبیل از  3نویسد:دربارٔه حکم استمتاع از صغیره می عة  ااعوثقیسید یزدی، صاحب 

کردن، ها ماننید نگیاهشدن ُنه سالگی جایز نیست، خواه نکاحش دائمی باشد یا منقطع و اما سایر لذتتمام
 (.0/82شکالی ندارد )گرفتن و تیخیذ او حتی در شیرخوار اکردن با شهوت، بغللم،

؛ 0/002، 2002اند )خمینیی، پ، از فتوای سید یزدی، تعدادی از فقها نیز قائل به همیین حکیم شیده
 (.  00؛ فاضل لنکرانی، 0/028مراشی، 

نیز با تییید حکم میذکور، دلییل آن را اصیل اباحیه، اطیالق ادلیه،  مهذبااحکا  سبزواری، صاحب 
نزدیکی با زوجه قبل از اتمام ُنه سالگی جایز » 0نویسد:داند و میاین امر میاجماع و اتیاق فقهای امامیه بر 

الت اصیل جیواز، اتییاق اصیحاب، تر از وطی، در تمام موارد جیایز اسیت؛ بیهنیست، اما استمتااات کم
 (.00/73، 2023اطالقات ادله )سبزواری، 

مهذباو سبزواری، صاحب  ق)ع(فقهااعص دالله سیدصادق روحانی، صاحب برخی از فقها مانند آیت
( و در خصیو  02/88؛ روحانی، 00/73)همان،  1اندحتی در این خصو  اداای اجماع کرده احکا  

                                                 
 . الیدخل بالمرأة حتی یم ی لها تسع سنین ویحرم الو ء، الغیره.2
 . الظاهر اختصا  التحریم في الو ء قبال ودبرا؛ دون باقي االستمتااات؛ وفاقا  لصری  بعص وظاهر آخرین؛ لألصل السالم ان المعارض.0
ال تسع سنین؛ دواما  کان النکاح أو متعه...؛ وأما االستمتاع بما ادا الو ء، من النظر واللم، بشهوه وال م والتیخیذ، فجیائز فیي الیجوز و ء الزوجه قبل إکم 3

 الجمیع؛ ولو في الرضیعه.
 . الیجوز و ء الزوجه قبل إکمال تسع سنین... أما االستمتاع بما ادا الو ء فجائز في الجمیع لألصل واإلطالق واالتیاق.0
 هل یجوز االستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم، بشهوه وال م والتیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعه؛ لألصل السالم ان المعارض(. . »1
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گرفتن و تیخییذ کردن با شیهوت، بغیلکردن، لم،استمتاع از زوجۀ صغیره در غیر موارد وطی؛ ازقبیِل نگاه
الت اصیل حتی در خصو  زوجۀ شیرخوار؛ بهمعتقدند که ظاهر ادله حاکی از جواز چنین اموری است، 

 جواز و اباحه، بدون آنکه معارضی برای آن وجود داشته باشد )همان(. 
صورت مطلق مطیرح شیده و فقیط آمییزش را از امیوم دلیل اینکه حکم بهاین دسته از فقها معتقدند به

، بنابراین بقیۀ اسیتمتااات از خارج کرده و نهی و منعی از طرف شارع دربارۀ سایر استمتااات نرسیده است
دلیل نابالغ بیه داند که وطی زوجۀصغیره جایز است. ایشان دلیل این قول را امومات ادلۀ جواز استمتاع می

 مانند. وجود روایت از اموِم حکم خارج شده و باقی استمتااات تحت اموم حکم باقی می
پذیرند؛ چراکه این امر را اات از صغیره را نمی. دستۀ دوم جمعی از فقها هستند که حکم جواز استمتا0

توانید بیر کیودک کنند و با درنظرگرفتن ضرر و آسیب روحی که این امل مینزد اقال امری ناپسند تلقی می
جواز استمتااات جنسی از کودک هستند. شهیدثانی ازجمله این فقیهان است کیه وارد سازد، معتقد به ادم

 (.8/003داند )استمتااات جنسی را از او ممنوع میگونه در دختر صغیره، همه
الله مکارم شییرازی اسیت. ایشیان بیا از فقهای معاصر، اولین شخصی که این حکم را مطرح کرد آیت

و در پاسخ  کمیسیون فرهنگی مجل،جواز هرگونه استمتاع از صغیره مخالف است و حتی در دیدار اا ای 
یی دربارۀ ازدواج دختران در سنین پایین صادر کرد و در پاسخ به فتوارئیسۀ کمیسیون، ا و هیئت استیتاءبه 

است گیت: ازنظیِر فتیوا اجیازۀ ئله که ازدواج در سنین زیر سیزده سال در کشور ما بااث آسیب شده این مس
شود و همچنین امکیان هایی که متوجه صغیره میدهم. ایشان با درنظرگرفتن ضرراین ازدواج را نداده و نمی

که: جمعیی از فقهیای متییخر و  کندبه این نکته اشاره می اعدا ح کن بآید، در بروز شبهاتی که به وجود می
اند که حکم مذکور با این امومیت و معاصر هستند که در خصو  جواز استمتااات جنسی از صغیره قائل

شیود؛ شمول پذیرفتنی نیست؛ چراکه برخی از استمتااات از صغیره نزد اقال امری قبی  و ناپسند تلقیی می
ج از زوجه به آنچه نیزد اقیال متعیارف اسیت، منصیرف مانند استمتاع از رضیعه. لذا امومات استمتاع زو

  (.0/231شود )است و شامل همۀ موارد نمی
نابالغ شود،  الله شبیری زنجانی نیز در کتاب النکاح، استمتاااتی را که منجر به ورود ضرر به زوجۀآیت

هیا است...؛ البته اگر اینفرماید: سایر استمتاااتی که منشی ضرر به صغیره نیست، جایز داند و میجایز نمی
 ها را جایز دانست )(.هم موجب ضرر شود، نباید آن

بر جواز سایر اسیتمتااات نپذیرفتیه ، نظر امام خمینی را مبنیمسند اتحةیةااعوسیلةمصطیی خمینی در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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رج جواز برخی از استمتااات غیرمتعارف از زوجۀ نابالغ )مانند تیخیذ(، خیا 2نویسد:باره میاست و دراین
تیوان در فتیوا بیه از مقت ای اقد است و احتیاج به دلیلی دارد که انجام چنین اموری را تجیویز کنید و نمی

الله اندلیب همدانی مدای اسیت هرگونیه (. آیت8/1۱۱جواز آن به اطالقات و امومات ادله استناد کرد )
ارز ظلم و تعدی و خیالف اقیل برداری جنسی از کودک، تکلییا  حرام است؛ چون مصداق باستمتاع و بهره

 داند )اندلیب همدانی(.است و این فتوا را خالف مذاق شارع مقدس می

 . ادلۀ معتقدان به جواز 2

اند که بیه نقید اند، سه دلیل بر مداای خود ذکر کردهفقهایی که قائل به جواز استمتااات از صغیره شده
 پردازیم. این دالیل می

امومات و اطالق ادله را دلیل جیواز اسیتمتاع از صیغیره  0تعدادی از فقها،چنانچه ذکر شد  دلیل اول:
شیود و سیایر اند؛ به این صیورت کیه آمییزش بیا زوجیۀ نابیالغ از امیوم اسیتمتااات خیارج میذکر کرده

 استمتااات، تحت امومات باقی است، پ، سایر استمتااات جایز است.
اند؛ برای نمونه به روایتی از زراره به نقل از امام باقر)ع( اشیاره باره استناد کردهاین فقها به روایاتی دراین
؛ 1/399)کلینیی، « تا قبل از نه یا ده سالگی، نزدیکی با زوجه جایز نیست» 3شده است که ایشان فرمودند:

اند که چون در روایات فقط آمیزش با زوجه، منیو  بیه سین ها چنین نتیجه گرفته(. آن02/220حر ااملی، 
 ی شده و از امومات خارج شده است، بنابراین سایر استمتااات مجاز است. خاص

نابیالغ، بیه اصیل اباحیه  جز آمیزش( از زوجۀبرخی از فقها برای جواز سایر استمتااات )به دلیل دوم:
دای گونه استمتااات است، مگر اینکه نهی و راین اند؛ با این استدالل که اصل بر جواز و اباحۀاستناد کرده

ب ایدةاالله موسیوی گلپایگیانی در کتیاب (. آیت09/001جواهر، از سوی شارع وارد شده باشد. )صاحب
(، از فقهای معاصیری هسیتند 0/028) مده جااعمؤمدینالله مراشی نجیی در کتاب (، آیت0/321)اعرب دا

دلیل اصیل اباحیه اسیت نابالغ به جز آمیزش( در زوجۀکه ظاهر کلمات ایشان، جواز سایر استمتااات ) به
 (.2/200)بحرانی، 

فقدهاالله سیدصادق روحانی، صاحب ای که برخی از قائالن به جواز مانند آیتیکی از ادله دلیل سوم:
اند، اجماع اسیت. ( به آن استناد کرده00/73) مهذبااحکا  ( و سبزواری، صاحب 02/88) اعص دق)ع(

                                                 
 «جواز بعص االستمتااات غیر المتعارفه )کالتیخیذ(، الخارجه ان اقت اء العقد؛ محتاج إلی الدلیل المرخص.. »2
الله موسوی ، آیتمده جااعمؤمدینالله مراشی نجیی در ، آیتتحةیةااعوسیلهق خوئی در حاشیۀ خود بر اروة الوثقی، امام خمینی در ، محقعة  . سید یزدی در 0

 .تفصیلااعشةیرةالله فاضل لنکرانی در و آیت ب ایةااعرب دگلپایگانی در 
 . الیدخل بالجاریه؛ حتی ییتی لها تسع سنین او اشر سنین. 3
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  2جز آمیزش جایز است، اجماع شده است.ستمتااات بهایشان معتقدند که در این مسئله که سایر ا

 . پاسخ و رد ادلۀ قائالن به جواز 3

ازنظِر فقهای شیعه، همۀ احکام شرای تابع مصال  و میاسد هستند؛ به ایین معنیا  أ. پاسخ دلیل اول:
و  که در شرع مقدس اسالم چیزی واجب نشده است، مگر اینکه در آن منیعتیی بیرای بنیدگان لحیاظ شیده

که الت طور شده است. در واقع، ضرر همان چیزی حرام نشده، مگر اینکه در آن ضرری متوجه بندگان می
تشریع آن نیز است؛ به این معنیا کیه در اسیالم هرچیه بیرای تشریع محرمات است، الت رفع حکم و ادم

رود، هر هی به شمار میبندگان م ر باشد، حرام است و بر اساس قاادۀ الضرر که از مشهورترین قوااد فق
دلیل ایین قاایده، در  حکم مباحی که برای انسان ضرر درخوِر توجهی داشته باشد، حرام و ممنوع است. به

فقه هر حکمی از احکام اولیه که سبب بروز و ورود ضرر به مکلف شود، برداشته خواهد شید )بجنیوردی، 
2/063 .) 

شود و شامل هرگونه های جسمی خالصه نمیا  در ضرربه اینکه ضرر صرفدر مسئلۀ محل بحث، باتوجه
شود و چنانچه ازنظِر المیی ثابیت شیود کیه های روحی و روانی مینقصان و آسیب بر فرد، ازجمله آسیب

توان بر اساس قاایدۀ جویی و استمتاع جنسی از صغیره، آسیب روحی و روانی برای وی در پی دارد، میکام
 جواز این امر داد. ممذکور حکم به ممنوایت و اد

در هر مسئلۀ شرای، تشخیص حکم با مجتهد اسیت، امیا در شیناخت موضیوع، مجتهید ماننید بقییۀ 
دهنید کیه هیر مکلیان است؛ چراکه تشخیص موضوع به اهدٔه کارشناسان فن است؛ مثال  مجتهدان فتوا می

آییا سییگار بیرای بیدن ضیرر چیزی که برای بدن ضرر درخوِر توجهی داشته باشد، حرام است. امیا اینکیه 
اهدۀ مجتهد نیست، بلکه موکول به نظر متخصصان و کارشناسان آن حوزه اسیت کیه به دارد یا نه، برمعتنی

ضرر شایان توجه سیگار را ثابت کنند. در شناخت موضواات احکام، مجتهد نییز ماننید یکیی از مکلییان 
باید در تشخیص آن به ارف مراجعه کند  است و تشخیص موضوع، موکول به نظر خود مکلف است که وی

های منظور اثبات المی ضرر روحی و روانِی استمتاع از صیغیره و تبعیات و پیامید(. لذا به2/07)خمینی، 
شناسییان و های رواننظران و نتییایج و دسییتاوردهییای صییاحبمنیییی آن، بییه مطالعییه و بررسییی پژوهش

 شناسان متخصص نیازمندیم. جامعه
ترین نظریات شخصیت در روانشناسیی، اسیتمتاع جنسیی از کیودک عتبرترین و معروفطبق بررسی م

 کند. شود و شخصیت آیندۀ او را تخریب میهای روحی و روانی جدی بر کودک میسبب بروز آسیب
                                                 

 ستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم، بشهوه و ال م و التیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعة؛ لألصل السالم ان المعارض.. هل یجوز اال2
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یابد؛ بیه ایین گوید: شخصیت هر فرد، طی مراحلی رشد میمی2اجتماای اریکسون،نظریۀ رشد روانی
نی ازنظِر جسمی و روحی، فرد آمادگی کسب تجربیاتی در حّد سن خود را دارد. هر مرحله معنا که در هر س

ای از زندگی مربو  است که اصطالحا  بیه شدن در محدودهیافتن و شایستهدر نظریۀ اریکسون به صالحیت
یت هر (. او ااتقاد داشت که شخص008گویند )هیلگارد، ارنست روپیکوت، یا بلوغ روانی می« رسش»آن 

های جسیمی و فیزیولیوکیکی آن نیسیت، بلکیه یابد. منظور از رشد، تنهیا جنبیهفرد، طی مراحلی رشد می
های شناختی و اجتماای و روحی نیز است. اریکسون اقیده داشت که فرد چنانچیه در مراحیل رشید جنبه

افتید. اگیر بیه خطیر میرو شود که متناسب با مرحلۀ رشد او نباشد، سالمت روانیی او خود با ت ادی روبه
کییایتی و این ح، بی کیایتی در شخص پدید خواهد آمدطور ضعییی مدیریت شود، ح، بیای بهمرحله

 (.1ماند )شاهمرادی، ها باقی میو شک به خود در آن
اصبی آید نیز دستگاه که پیشوای طرفداران رشد طبیعی به شمار می0بر اساس نظریۀ َرسشی آرنولد گزل

اندازۀ کافی رشد کند تا بتواند تکالیف متناسب با آن سن را درک کند و بیا هیدایت کودک در هر سنی باید به
های َرِسیش کودکیان را در مراحیل اش بر آن تکالیف تسلط یابد. او معتقد است که باید نشانهاوامل درونی

و بعید روانیی و اجتمیاای اسیت. مختلف در نظر گرفت. مراحل َرِسش، ابتدا جسمی است، بعد ایاطیی 
تواند سبب ایجاد اختالل ازنظِر روحیی و ایاطیی توفیق و دستیابی فرد در هریک از مراحل ذکرشده میادم

 (.12شود )ویلیام کرین، 
ها در الیم روانشناسیی اسیت، تیرین نظرییهکیه یکیی از معروف3بنا بر نظریۀ رشد شخصییت فرویید

گیرد و تجربیات اولیه، نقش مهمی در رشد شخصیت سالگی شکل می ها غالبا  تا سن پنجشخصیت انسان
یابد )شولت،، دوآن و سییدنی های بعدی انسان در زندگی تداوم میها در رفتارکند و تیثیرات آنفرد اییا می

دادنید، از رنجوری کیه بیمیارانش از خیود نشیان میهای روان(. او معتقد بود که اختالل072الن شولت،، 
دانسیت کیه قیدری مهیم میها سرچشمه گرفتیه اسیت. او تجربییات کیودکی را بهدورۀ کودکی آن تجارب

شیود. ازنظیِر گییرد و متبلیور میطور محکیم شیکل میگیت: شخصیت فرد بزرگسال در پنج سالگی بهمی
ال شود که بدن ازنظِر فیزیولیوکیکی در حیجنسِی شخصیت، هنگام بلوغ آغاز میفروید، مرحلۀ رشد روانی

                                                 
های شخصیت در ترین نظریهاجتماای او یکی از معروفشناس آمریکایی است. نظریۀ رشد روانی(، روان:(Erik Erikson- 1902-1944. اریک اریکسون2

 .ی استشناسروان
ها رئی، کلینییک رشید کیودک دانشیکدۀ پزشیکی شناسان آمریکایی است که سال(، یکی از مشهورترین روانArnold.gesell-1880–1961. آرنولد گزل )0

   .او را باید پیشوای طرفداران رشد طبیعی به شمار آورد .دانشگاه ییل در آمریکا بوده است
شناسی مدرن شناخته و روان کاویروانبرجستۀ اتریشی است که پدر الم  شناساصب(،  Sigmund Schlomo Freud – 1856–1939. زیگموند فروید )3

   .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
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 پختگی است )همان(.
گذرد و تحول غریزۀ امومی جنسی رشید را سیازمان نظر فروید، جریان رشد از مراحل مختلیی می به

کند. هر مرحله در سلسله مراتب رشد کودک جنسی بروز می–دهد و در هر سنی یک مرحلۀ جدید روانیمی
های یابید. تجربیهتحقیق میچنان ثبت شده است کیه در زمیان معیّین و تحیت شیرایط مناسیب محیطیی 

آورد. البته شود و مشکالتی را برای او به بار میناخوشایند هر مرحله نیز سبب تثبیت کودک در آن مرحله می
جویی اقیدۀ فروید، میهوم جنسی فقط شامل آمیزش جنسی نیست، بلکه امال  شامل هر تجربیه و لیذتبه

 (.223شود )اخوان، جنسی می
های اولییۀ مطرِح دنیا مؤید این مطلب است که شخصییت فیرد بیر اسیاس تجربیهنظرات روانشناسان 

ها ها ناشی از تجارب دورۀ کودکی آنرنجوری انسانهای روانگیرد و بسیاری از اختاللزندگی او شکل می
 ها نبوده است. است که متناسب با رشد فیریکی، ذهنی و ااطیی آن

( هرگونیه بیدرفتاری فیزیکیی ییا ایاطیی، WHO- 2017طبق تعریف سازمان جهیانی بهداشیت، )
توجهی یا استثمار که منجر به آسیب واقعی ییا احتمیالی بیه استیادۀ جنسی، غیلت یا رفتار همراه با بیسوء

آزاری تلقیی سالمت، بقای رشد یا کرامت کودک در زمینۀ روابط یا مسؤلیت ااتماد یا قدرت شیود، کیودک
شد، چنانچه تجربیات کودک فراتر از شرایط روحی، ذهنی و فیزیولیوکیکی و شود. طبق مطالبی که ذکر می

حمایت در برابیر شود. آزار هیجانی هرنوع آزار/غیلیت ییا ایدممراحل رشد او باشد، دچار آزار هیجانی می
توجه است و بیا اثیرات زاست؛ راجع به رشد هیجانی کودک بیشود که بالقوه آسیبآزار/غیلت را شامل می

)ون هارملن و همکاران،  )مدت و امیق املکرد بدرفتاری، هیجانی و اجتماای مرتبط است ِی طوالنیمنی
آزاری است. شواهد حاکی از آن اسیت کیه (. آزار هیجانی از مصادیق بارز کودک38بلی، و همکاران، دی

در بزرگساالن با سابقۀ  آور بلندمدِت دوران کودکی همبستگی دارد. مطالعاتهای زیانآزار هیجانی با پیامد
اند که این نوع از آزار با ازت نی، پایین، اضطراب، احساس گنیاه ییا حی، قربیانی آزار هیجانی نشان داده

آزاری بیه هیر شیکل کیه (. کودک0222بودن مرتبط است )تاسینگ و کالهانه، خشونت تعامالت بین فردی
ااطیی و سازشی آن بیشتر است )لعلی و اابدی،  ها و اواقب ناگواری دارد، اما خطر مشکالتباشد پیامد

 (. 90تا82 صص
اند، حاکی از شناسی بر روی بزرگساالنی که در دوران کودکی دچار آزار هیجانی شدهمطالعات و آسیب

 .Schore)زای دوران کودکی با اثرات منیی بیر رشید مغیز همبسیتگی دارد این است که فشار روانی آسیب
Allan.N 21)شناسی، تحولی به دست آمده است که فشار های اخیر در الم اصباز پیشرفت . همچنین

کنید کیه سیبب نقیص شیناختی، های اصبی ایجیاد میروانی زودهنگام زندگی، تغییرات دائمی را در مدار
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 .(Heim, Christine, 63)شود حساسیت در مقابل درد، افسردگی، اضطراب و خواب آشیته می
کنندۀ سالمت اصبی، روحی و روانی ت که کیییت مراقبت اولیۀ زندگی، تعیینشواهد حاکی از این اس

های فشیار روانیی کیه شیامل هیپوتیاالموس، هیپیوفیز، آدرنیال و سیسیتم فرد در بزرگسالی اسیت. سیسیتم
کاتکوالمین )سیستم اصبی سمپاتیک، نور اپی نیرین( هستند که برای بقا ضروری است. فشار روانی بسیار 

شود که اثرات بدی بیر ها منجر میون تجارب آزاردیدگی کودکی، مستقیما  به تغییرات این سیستمزیاد همچ
و به تغیییرات میداوم در سیاختار، املکیرد و  (De bellis and coworkers, 923-944)رشد مغز دارد 

انیی شود و در طی زمان، کودکان در معرض خطر گسترش پاسخ افراطیی بیه فشیار روشیمی مغز منجر می
دیدگی دوران دهید کیه بیین مییزان آسییب. نتایج نشان می(Hagele, Dana, M.66)گیرند جزئی قرار می

مدت افراد، رابطه وجود دارد. در افیرادی کیه در کیودکی آزار کودکی و نقص املکرد شناختی و حافظٔه بلند
 ,Majer)شود ی مشاهده میاند، نقص حافظه، تغییر ساختار و املکرد مناطق مغزهیجانی را تجربه کرده

Matthias and coworker 5) . 
دربارٔه اثرات مخرب این تیثیرات در دوران کودکی بر املکرد سیستم مغزی و روانی فرد که سبب انیواع 

شیود، پژوهشیی بیر روی ییک جامعیۀ آمیاری اختالالت و مشکالت در فرد و تعامالت بیین فیردی او می
آمیوزان دختیر آزاردییدۀ شیناختی دانشراهنمیایی، املکیرد اصیب روانآموزان دختر نوجوان مقطیع دانش

آموز اادی( دانش 32آموز با آزاردیدگی هیجانی و دانش 32آموزان دختر اادی انجام شد )هیجانی با دانش
های وکسلر و آزمیون تصیویری ری اسیتیاده شید. های بندرگشتالت، آزمونگیری از آزمونکه در این نمونه

هیای بیشیتری را مرتکیب پژوهش حاکی از این است که دختران آزاردییدۀ هیجیانی، تعیداد خطا نتیجۀ این
آمیوزان طور معنیاداری بیشیتر از دانشآموزان آزاردیدۀ هیجیانی، بیهاند و میزان اختالل مغزی در دانششده

 (.20اادی بوده است )نوروزی چهارقلعه و همکاران، 
انید، ومات و اطالق ادله را دلیل جواز استمتاع از صغیره ذکیر کردهدر پاسخ به دلیل اول مجوزان که ام

های جسیمانی نیسیت، بلکیه ای اام است و منحصیر در ضیررباید گیت: ازآنجاکه قاادۀ نیی ضرر قااده
های روانی هیم ازنظیِر اسیالم های روحی، ااطیی و روانی نیز خواهد بود. بنابراین قطعا  آسیبشامل ضرر

به اینکه طبق نظریات متخصصان تواند مالک صدور حکم قرار گیرند؛ درنتیجه، باتوجهو میمهم بوده است 
دلیل اینکه با شرایط فیزیولوکیکی جسمی و روحیی کیودک منافیات ثابت کردیم استمتاع از زوجه صغیره به

ت یای دنبال دارد و مقدارد و متناسب با مراحل رشد او نیست، لذا برای طییل ضیرر روحیی و جسیمی بیه
شک قاادۀ نیی ضرر ازجمله نابالغ حکم است، زیرا بی قااده، حکِم جایزنبودن هرگونه استمتاای از زوجۀ

الضرر  (؛ به این صورت که قاادۀ0/207احکام ثانویه است و بر ادلۀ احکام اولیه حکومت دارد )انصاری، 
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زنند؛ به این معنا که ادلۀ اولیۀ تقیید می سازد و اطالقات رااحکاِم ضرری را از اطالق و اموم ادله خارج می
شیود و در اینجیا قاایدۀ اطالق و اموم دارند، یعنی شامل همیۀ احکیام، اایم از ضیرری و غیرضیرری می

دلیل این قاایدٔه مسیّلم زند و بهسازد و اطالقات را تقیید میالضرر، احکام ضرری را از امومات خارج می
 شود. بودن خارج میخاطر ضرریله بهفقهی، استمتااات از اموم این اد

نظر از اینکه کالم خدا یا سیره و گیتار پیامبر) ( باشد، احکام دینی هنگام نزول در اصر بعثت صرف
شدنی بوده است و از مقررات و قیوانین مشیابه، در نظر اقالی آن زمان، ااقالنه و اادالنه، اخالقی و توجیه

یده و در جامعه میید و کاربردی بوده است. در زمان فعلیی نییز اگیر قیرار رستر به نظر میتر و موجهمنطقی
است حکمی پذیرفته شود باید به ارف اقالی زمان حال، منطقیی، اادالنیه، اخالقیی، اقالنیی، مییید و 
کاربردی باشد وگرنه از درجٔه ااتبار ساقط است. از امتیازات قوانین و مقررات اسالمی همین است که روح 

تک مواد آن وجود دارد، البته جز این هم انتظاری نیست؛ زیرا تنافی احکام اسالمی و اخالق، در تکاخالق 
ای کیه از نگیاه کننید؛ لیذا مسیئلهریزد و مردم با قوانین غیراخالقی همراهی نمینظم اجتماای را به هم می

 شود. مردم، خالف ارف و ف ایل اخالقی باشد، پذیرفته نمی
حدی نرسیده اسیت لحاظ جسمی و روحی و شرایط فیزیولوکی بدنی بهاز سن بلوغ به دختر صغیره قبل

های نظر از ضیرربیردن جنسیی و اسیتمتاع از او صیرفکه استمتاع را درک کند و از آن لذت ببیرد، لیذا بهره
 شود که ازنظِر اخالقی قبی  و زشت است. کشی جنسی تلقی میجسمی و روحی، نوای بهره

شود بدون اینکه درک ابتدایی از مسائل جنسی داشیته باشید و بعید از بلیوغ تمتاع قرار میکودکی که اس
کیه حتیی درک ابتیدایی از حالیجویی و اطیای شهوت دیگری بوده اسیت درمتوجه شود ابزاری برای لذت

اش زییر های روحی که متوجه او شده، کرامت و شخصیتنظر از آسیبمسائل جنسی نداشته است، صرف
آزاری ونقص کرامت انسیانی رود و ازنظِر اقل سلیم و قوااد اخالقی این امل مصداق بارز کودکؤال میس

رود. دختر صغیره، کودکی است که طبق ارف و شرع باید مطابق با اصول و قوااد کودکی بیا او به شمار می
حاضیر کیه م یرات و  رفتار کرد و آزار و آسیب روحی ناشی از استمتاع به مصلحت او نیسیت و در اصیر

نظران ثابیت شیده اسیت، منکیر و قبیی  تلقیی های روحی این امل توسیط متخصصیان و صیاحبآسیب
دلیل داشتن قیب  اخالقیی و اقلیی شود، حکم جواز استمتاع از صغیره را با این امومیتی که گیته شد بهمی

مواردی که بین اقال متعارف است توان پذیرفت و لذا امومات استمتاع زوج از زوجه، انصراف دارد به نمی
 دانند. شود و اقال  آن را پذیرفته نمیو شامل استمتاع از صغیره نمی

نابیالغ بیه اصیل اباحیه  در پاسخ به کسانی که برای جواز اسیتمتااات از زوجیۀ ب. پاسخ دلیل دوم:
 اکمیت مطلقیی کیه بیرای قاایدۀبه حتوان به دالیل مذکور اشاره کرد. بنابراین باتوجهاستناد کرده بودند، می
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شدن به جواز استمتااات، فاقد حجیت شرای است و این قااده، الضرر در این خصو  قائل هستیم، قائل
نابیالغ، بیه  بر اصل اباحه نیز حاکم است و در پاسخ برخی از فقها که برای جواز سایر استمتااات از زوجۀ

 ( و با ایین اسیتدالل کیه اصیل بیر جیواز و اباحیۀ09/001جواهر، اصل اباحه استناد کرده بودند )صاحب
الضرر  گونه استمتااات است، مگر اینکه نهی و ردای از سوی شارع وارد شده باشد؛ در اینجا نیز قاادۀاین

 ماند. حاکم بر اصل اباحه است و باوجود این قااده، مجالی برای جریان اصل اباحه باقی نمی
نابیالغ، اجمیاع فقهیا ازجملیه  گر معتقدان به جواز استمتااات از زوجۀدلیل دی ج. پاسخ دلیل سوم:

 2(00/73) مهدذبااحکاد  و سیبزواری صیاحب  فقهااعصد دق)ع(الله سیدصادق روحانی، صاحب آیت

 است.
، بسیاری از فقهیای متییخر و متقیدم اصیال  متعیرض ایین مسیئله  در پاسخ به این دلیل باید گیت: اوال 

اند، پی، چگونیه اند و به سکوت از ایین مسیئله گذشیتهد را در این خصو  بیان نکردهاند و نظر خونشده
 توان اداای اجماع کرد؟می

جنید اسکافی، شیخ میید، سالر دیلمیی، رسد اداای اجماع، مورد مناقشه است؛ چراکه ابنبه نظر می
از تزویج دختیر نابیالغ ادری،، محقق حلی و االمه حلی، در کتب خود فقط به اصل جوشیخ طوسی، ابن

؛ ابین 002، مراسیم، 2020؛ سیالر دیلمیی، 707اند )میید، و اصال  متعرض بحث استمتاع نشده پرداخته
؛ محقیق حلیی، 132ادریی،، ؛ ابن017، اعده یدة، 2027؛ طوسیی، 008، مجموایۀ فتیاوا، 2026جنید، 
تیوان ایشیان را از موافقیان بحیث (، لیذا نمیی63، ممنلفااعشیرة؛ االمه حلی، 090، نکة النهایة، 2020

 مذکور در نظر گرفت و اداای اجماع را پذیرفت. 
: ازآنجاکه مستند اجماع این فقها روایات متعدد در خصو  استمتاع از صغیره اسیت، کاشیییت   ثانیا 

اجماع محل تردید است؛ چراکه دلیل این فقها همان اطالق در رواییات اسیت، میدرک و دلیلشیان رواییت 
، 2032جماع از نوع مدرکی اسیت و چنیین اجمیاای از حجییت سیاقط اسیت )فاضیل لنکرانیی، است، ا

 (؛ زیرا کاشف از قول معصوم نیست و فاقد ااتبار الزم است. 3/028

 گیری نتیجه

نظران مطرح دنیا مبّین این واقعیت است که تجربییات کیودک بایید در شناسان و صاحبنظریات روان
ااطیی او باشد. چنانچه با او رفتاری شود کیه بیا رشید فیزیولیوکی، روحیی و حّد رشد جسمی و روحی و 

های روانیی، های روحیی جیدی، اخیتالالت، اضیطرابااطیی او همخوانی ندارد، کیودک دچیار آسییب
                                                 

 ض.  . هل یجوز االستمتاع بما ادا الو ء من النظر و اللم، بشهوه و ال م و التیخیذ؟ الظاهر ذلک؛ ولو في الرضیعه؛ لألصل السالم ان المعار2
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افسردگی و... خواهد شد. بنا بر نظرات دانشمندان مذکور، ِسنی که محل بحث ماست، اصال  سینی نیسیت 
هیای جوییها و کاماحل باالی َرِسش یا بلوغ روحی و روانی رسیده و آمادگی درک لیذتکه فرد در آن به مر

قدر کافی رشد نکرده اسیت، جنسی را داشته باشد و مورد استمتاع قرار گیرد؛ چراکه دستگاه اصبی کودک به
صیغیره بیرای  اند که اسیتمتاع ازبه اینکه متخصصان به این تشخیص رسیدهتوان نتیجه گرفت باتوجهلذا می

های جدی به روان او وارد کنید و از طرفیی طبیق قوااید تواند آسیبکودک ضرر روحی به همراه دارد و می
شیود و فقهی در شریعت مقدس اسالم هرآنچه برای جسم و روان انسان م ر باشد، املی حرام تلقیی می

 دارد غیرمشروع و حرام است. دلیل ضرری کهشراا  جایز نیست، پ، استمتاع از صغیره مجاز نیست و به
کشیف و اند، احتماال  ناشی از ادمرسد آراء فقهایی که در گذشته و حال رأی به جواز آن دادهبه نظر می

اثبات قب  ارفی و اخالقی نزد آنان اسیت و در حیال حاضیربا تغیییر های متعدد روحی و ادماحراز آسیب
 وان حکم به جواز این امر داد. تهای متعدد یادشده نمیموضوع و محرزشدن ضرر
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