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چکیده

ــگ  ــه در فرهن ــه   ای ک ــه گون ــذرد. ب ــواده می   گ ــیر خان ــام، از مس ــل در اس ــعادتمندی و تکام ــای س بن

اســامی بــرای امــر ازدواج، احــکام و توصیه   هــای فراوانــی وجــود دارد. از زمــان بعثــت تــا دوره کنونــی، 

ــت و  ــرای حجّی ــه ب ــه ک ــکل گرفت ــون ش ــع گوناگ ــه، در جوام ــگ و زمان ــتر فرهن ــائل در بس ــی مس برخ

اعتباریابــی بــه قــرآن و فرهنــگ وحیانــی مرتبــط شــده اســت. یکــی از مســائل چالــش برانگیــز در حــوزه 

خانــواده، پدیــده کودک همســری اســت. یعنــی دختــر و پســری کــه بــه بلــوغ کامــل نرســیده   اند، ازدواج 

می   کننــد. پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی- تحلیلــی و ابــزار گــردآوری کتابخانــه   ای- اســتنادی و ســطح 

ــرآن،  ــه ق ــه کودک همســری در آیین ــن ســؤال اســت ک ــه ای ــال پاســخ ب ــه دنب ــوا، ب ــل محت ــِل تحلی تحلی

روایــات و تاریــخ چگونــه ارزیابــی می   شــود؟ یافته   هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه از منظــر قــرآن، 

ــراد  ــدارد و براســاس ســیاق، م ــر کودک همســری ن ــت ب ــور دالل ــه 32 ســوره ن ــه 4 ســوره طــاق و آی آی

آیــات، امــر ازدواج افــرادی اســت کــه شایســتگی و آمادگــی ازدواج داشــته و رشــید هســتند. همچنیــن 

ایــن مقولــه بــا لــوازم قرآنــی نــکاح از جملــه؛ وصــول بــه آرامــش، رحمــت و مــوّدت بیــن زوجیــن و لــزوم 

داشــتن رابطــه عاشــقانه، در تعــارض اســت. در روایــات بــه مفســده کودک همســری اشــاره شــده اســت 

و روایــاِت کودک همســری براســاس اصــول فقــه    الحدیــث بــا قاعــده ال ضــرر و ال حــرج کــه هــر دو ناظــر 

بــر احــکام اولیــه اســت حتــی بــه فــرض صحــت و داللــت احادیــث، در ایــن مســئله محــدود می   شــود. 

ــان ازدواج 17 ســال و  ــوده و ســن عایشــه زم ــه ب ــن مقول ــر رِد ای ــخ، بیانگ ــه تاری کودک همســری در آیین

ســن حضــرت فاطمــه؟اهع؟ حــدود 15 ســال بــوده اســت و روایــاِت ســن عایشــه را بایــد در گفتمــاِن افتخــار 

ــواده و  ــاز تولیــد عناصــر فرهنــگ جاهلــی در حــوزه خان ــه   ای و رقابــِت بیــن همســران فهمیــد کــه ب قیبل

نــگاه بــه زن اســت.

واژگان کلیدی: کودک همسری، آمادگی ازدواج، لوازم قرآنی ازدواج، روایات، تاریخ.
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بیان مسئله

دیــن اســام بــه عنــوان آخریــن دیــن بــا معجــزه جاویــدان فرازمانــی و فرامکانــی اســت و تمــام 

ــف، دارای مصلحــت و حکمــت اســت. یکــی از اصلی   تریــن مؤلفه هــای  ــه فراخــور مکّل احــکام آن ب

احــکام دیــن اســام، عقانیــِت متناظــر بــا فطــرت و اخــاق نــاب اســت. از احــکام اســامی، ضــرورت 

و لــزوم تشــکیل خانــواده بــرای وصــول بــه آرامــش و کمــال اســت. تشــکیل خانــواده در اســام بــا 

امــر ازدواج صــورت می   پذیــرد و در هــر جامعــه   ای متناســب بــا فرهنــگ، شــرایط و آداب و رســوم، 

ــه  ــی ک ــی از پدیده   های ــود دارد. یک ــواده وج ــکیل خان ــر و تش ــاب همس ــرای انتخ ــی ب اولویت   های

ــر  ــه پس ــر ک ــن تعبی ــا ای ــت. ب ــری اس ــه کودک همس ــراه دارد، مقول ــه هم ــی ب ــواره چالش   های هم

ــؤلیت  ــد و مس ــرای تعه ــی و... ب ــی، عاطف ــمی، جنس ــر جس ــی الزم از نظ ــه از آمادگ ــری ک ــا دخت ی

پذیــری ندارنــد، تــن بــه ازدواج می   دهنــد. ایــن امــر، طرفــداران و مخالفانــی داشــته و آســیب   هایی 

هــم بــه همــراه داشــته اســت. از آنجــا کــه اثبــات مصلحــت و عــدِم مصلحــت ایــن امــر، ارتبــاط 

مســتقیم بــا فرهنــگ وحیانــی و شــریعت دارد و طرفــداران و مخالفــان بــا مبنــای قــرآن و روایــات 

ــه خــود می   پردازنــد، پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤاالت اســت کــه  بــه ذکــر ادل

ــی  ــه محکم ــد ادل ــامی می   توان ــاِت اس ــا روای ــت؟ آی ــرآن اس ــد ق ــورد تأیی ــری م ــا کودک همس آی

ــر  ــخ بیانگ ــه تاری ــه کودک همســری داشــته باشــد؟ کودک همســری در آیین ــا مقول ــه ب ــرای مواجه ب

چــه نکاتــی اســت؟

در پژوهــش حاضــر از ابــزار گــردآوری کتابخانــه   ای- اســتنادی اســتفاده می   شــود و روش پژوهــش 

توصیفــی- تحلیلــی و ســطح تحلیــِل تحلیــل محتــوا بــه کار بســته شــده و داده   هــای مــورد نیــاز و 

مرتبــط از آیــات قــرآن، روایــاِت اســامی و تاریــخ گــردآوری و بــرای پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش 

ــود. ــل می   ش ــی و تحلی بررس

 پیشینه پژوهش

در مــورد حساســیت موضــوع، پژوهش   هــای مختلفــی و از زوایــای گوناگــون بــه ایــن موضــوع 

ــوردی  ــه م ــری )مطالع ــاز کودک همس ــه س ــل زمین ــوان »عل ــا عن ــه   ای ب ــه مقال ــد. از جمل پرداخته   ان

ــه  ــو، فتان ــز(« از حاجیل ــه مراکــز بهداشــتی شــهر تبری ــده ب ــه  زیســته مراجعــه کنن ــان دارای تجرب زن

و همــکاران، چــاپ شــده در فصلنامــه زن و جامعــه، دوره 12، شــماره 48 - شــماره پیاپــی 48، 

ــوغ جنســی زودرس،  ــه، بل ــی از آن اســت ک ــای پژوهــش حاک ــن 1400، صــص 103-116. یافته   ه بهم

مردســاالری، تعصبــات مذهبــی، موقعیــت محــل زندگــی و زندگــی بــا پــدر و مــادر ناتنــی مهمتریــن 

ــت. ــری اس ــاز کودک همس ــه س ــل زمین عل
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ــی و  ــر حقوق ــران از منظ ــودکان در ای ــگام ک ــای ازدواج زود هن ــوان »چالش ه ــا عن ــه   ای ب مقال

ــوم تربیتــی تابســتان 1400،  دینــی« از کامیــل احمــدی، چــاپ شــده در مطالعــات روانشناســی و عل

دوره هفتــم - شــماره 2 )24  صفحــه - از 28 تــا 51(. در ایــن پژوهــش بــه بررســی چالش   هــا و اثــرات 

ــردازد. ــده می   پ ــن پدی ای

و  -فکــری  عاطفــی  درهم آمیختگــی  کودک همســری:  زناشــویی  تجــارب  »واکاوی  مقالــه   ی 

بی قدرتــی« از فرهمنــد، مهنــاز و همــکاران، چــاپ شــده در، پژوهش هــای جامعــه شناســی معاصــر 

ــی از آن  ــر حاک ــش حاض ــای پژوه ــا 145. یافته   ه ــص 115 ت ــماره 17، ص ــتان 1399 - ش ــز و زمس پایی

اســت کــه ازدواج در ســنین پاییــن، زنــان را بــا بی قدرتــی در زمینــه فــردی و بی تعاملــی در روابــط 

زناشــویی روبــرو می کنــد. کنــش آنــان در مقابــل مســئله بی قدرتــی بــه شــکل پنهــان کاری، طــاق، 

ناســازگاری و ســکوت اجبــاری رخ می دهــد. از پیامدهــای آن نیــز می تــوان بــه دلزدگــی زناشــویی، 

عــدم رضایــت از زندگــی، ســرخوردگی، انــزوای اجتماعــی و طــاق عاطفــی اشــاره کــرد.

نزدیک   تریــن اثــری کــه بــا پژوهــش حاضــر ارتبــاط دارد، مقالــه   ای اســت بــا عنــوان 

»کودک همســری از نظــر قــرآن« از صدیقــه شــکوری راد، چــاپ شــده در مجلــه پژوهش   نامــه زنــان، 

ســال 11، شــماره 3، پاییــز 1399ش، صــص 141-163. یافته   هــای پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت 

کــه پدیــده کودک همســری از احــکام تأسیســی اســام نبــوده و حکــم بــه جــواز آن در فقــه را بایــد 

ــی  در بافــت فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی یافــت و در نهایــت پیشــنهاد بازنگــری در مــاده قانون

ــه می   دهــد. ــده در جامع ــن پدی ــی ای ــات منف ــه تبع ــا توجــه ب ــور و اصــاح آن را ب مذک

همچنیــن مقالــه   ای بــا عنــوان »بازشناســی ادلــه ی قرآنــی جــواز کودک همســری در فقــه شــیعه« 

ــوق تابســتان و  ــی حق ــه اســامی و مبان ــادی، چــاپ شــده در پژوهش هــای فق ــک آب از حســن تل

پاییــز 1400 - شــماره 3 )29  صفحــه - از 6 تــا 34 (، در ایــن پژوهــش از جنبــه ی فقهــی بــه طــرح ایــن 

مســئله پرداختــه شــود و نتیجــه گرفتــه کــه تحلیــل فقهــی نشــان دهنــده ی آن اســت کــه اغلــب، 

ــا ازدواج  ــی ب ــی و فقه ــای قرآن ــد و آموزه ه ــز نمی دانن ــری را جای ــی کودک همس ــتندات قرآن مس

کــودکان در ایــن مقطــع ســنی ســازگاری نــدارد.

ــدگاه  ــه و دی ــه موضــوع کودک همســری پرداخت ــی ب ــر شــده از منظــر فقه هــر دو پژوهــش ذک

فقهــا را مــورد تحلیــل قــرار داده   انــد. نوشــتار حاضــر، کودک همســری را در آیینــه فرهنــگ اســامی در 

ســه ســطح قــرآن، روایــات و تاریــخ مــورد بررســی قــرار می   دهــد. در قســمت قــرآن، آیاتــی کــه بــه 

ــرد و  ــرار می   گی ــد مســتندات جــواز کودک همســری باشــد مــورد تحلیــل و بررســی ق نوعــی می   توان

همچنیــن لــوازِم قرآنــی نــکاح را بــا محوریــِت کودک همســری مــورد ارزیابــی قــرار می   دهــد. از منظــر 

روایــات نیــز بــه دســته   بندی موضوعــی و مفهومــی در ایــن حــوزه می   پــردازد. در قســمت تاریخــی 
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بــه صــورِت تاریــخ انــگاره تحــت ســه عنــواِن؛ جایــگاه زن در دوره پیــش از اســام و دوره اســامی، 

تغییــر نگــرش و بینــش نســبت بــه جایــگاه زن در اســام و بازگشــت جامعــه اســامی بــه ســنت   های 

پیــش از اســام بــه بررســی مقولــه کودک همســری پرداختــه و در ضمــِن مباحــث بــه ســن ازدواِج 

ــد،  ــری باش ــرای کودک همس ــوزی ب ــوان مج ــه عن ــد ب ــه می   توان ــه ک ــه؟اهع؟ و عایش ــرت فاطم حض

می   پــردازد. بنابــر ایــن هیــچ کــدام از آثــار گذشــته از ایــن زوایــا و مناظــر بــه موضــوع نپرداخته   انــد 

و نــوآوری پژوهــش در ایــن اســت.

مفهوم کودکی

ــق  ــدارد. طب ــدی ن ــف واح ــی تعری ــان، کودک ــان و حقوق   دان ــان، جامعه   شناس ــر روانشناس از منظ

ــؤولیت  ــل مس ــرای تحم ــی الزم ب ــی و اجتماع ــوغ عقل ــد بل ــراد فاق ــی اف ــن بین   الملل ــرف و قوانی ع

اعمــال و تصمیمــات خــود، کــودک تلقــی می   شــوند )نــک: شــکوری راد، 1399: 142(. از منظــر فقــه 

و حقــوق کســی کــه بــه بلــوغ نرســیده اســت، کــودک نامیــده می   شــود )نــک: جعفــری لنگــرودی، 

1381، ج3: 2352(.

بررسی آیات مجوز ازدواج کودکان

در این قسمت آیاتی که شاید به طور ضمنی مستند کودک همسری باشد، بررسی می شود:

ِئی َلْم یِحْضَن« بر کودک همسری نقض مصداق »َو الالَّ

ــِض  ــَن اْلَمِحی ــَن ِم ــی یِئْس ِئ ــه »َو الالَّ ــری آی ــرای کودک همس ــه ب ــی در فق ــل قرآن ــن دلی مهم   تری

ــنَّ َأْن  ْحمــاِل َأَجُلُه ــَن َو ُأوالُت اْلَ ــْم یِحْض ــی َل ِئ ــُهٍر َو الالَّ ــُة َأْش ــنَّ َثالَث ُتُه ــْم َفِعدَّ ــْن ِنســاِئکْم ِإِن اْرَتْبُت ِم

ــِق اهَّلَل یْجَعــْل َلــُه ِمــْن َأْمــِرِه یْســرًا« )طــاق:4( اســت )شــکوری راد، 1399:  یَضْعــَن َحْمَلُهــنَّ َو َمــْن یتَّ

ــه ســبب  ــه ب ــد ]ک ــر شــک داری ــد، اگ ــه ناامیدان ــادت ماهیان ــه از ع ــى ک ــان شــما آنان 149(؛ و از زن

رســیدن بــه ســن یائســگى یــا عاملــى دیگــر اســت [ عــّده آنــان ]پــس از طــاق [ ســه مــاه اســت. 

ــاه اســت [ و  ــادت نشــده اند ]ســه م ــى [ ع ــا وجــود ســن معمول ــه ]ب ــى ک ــّده [ زنان ــن ع و ]هــم چنی

]پایــان [ عــّده زنــان بــاردار روزى اســت کــه وضــع حمــل مى کننــد. و هــر کــه از خــدا پــروا کنــد بــراى 

ــان، 1383: 559(. ــد )انصاری ــرار مى ده ــانى ق او در کارش آس

ــزوم  ــود، ل ــتفاده می ش ــاق اس ــوره ط ــات 1-3 س ــیاق آی ــر س ــه از ظاه ــى ک ــه احکام از جمل

نگهداشــتن عــّده بعــد از طــاق اســت. همچنیــن در آیــه 228 ســوره بقــره، حکــم زنانــى کــه عــادت 

ماهیانــه مى بیننــد در مســئله عــده روشــن شــده اســت کــه بایــد ســه مرتبــه پاکــى را پشــت ســر 

ــه شــدند، عــده  ــادت ماهان ــار ســوم وارد ع ــراى ب ــه ب ــد. هنگامــى ک ــه ببینن ــادت ماهان گذاشــته ع

ــه  ــى عــادت ماهان ــه علل ــراد دیگــرى هســتند کــه ب ــان اف ــى در ایــن می ــد. ول ــان می یاب آن هــا پای
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نمى بیننــد و یــا باردارنــد. آیــات فــوق حکــم ایــن افــراد را روشــن ســاخته و بحــث عــده را تکمیــل 

ــْم  ــی َل ِئ ــر »َو الالَّ ــران، از تعبی ــا و مفس ــی فقه ــیرازی، 1374، ج24: 220(. برخ ــکارم ش ــد )م مى کن

یِحْضــَن« اســتفاده کرده انــد؛ مــراد دخترانــی هســتند کــه بــه ســن بلــوغ نرســیده و زیــر نــه ســال 

هســتند )نــک: طوســی، بی تــا، ج10: 34؛ زمخشــری، 1407، 4: 557؛ رشــیدالدین میبــدی، 1371، ج10: 

ــن جــزی غرناطــی، 1416، ج2: 386؛ فاضــل  ــی، 1364، ج19: 165؛ اب ــوی، 1420، ج5: 110؛ قرطب 144؛ بغ

مقــداد، 1419، ج2: 260(، یــا در نــگاه آنــان شــاید ایــن برداشــت متصــور شــود کــه بــه طــور ضمنــی 

در ایــن آیــه مجــوز کودک همســری صــادر شــده اســت. در حالــی کــه شــک در ایــن مــورد می توانــد 

ــوح رازی، 1408، ج19: 237(. چنانچــه برخــی  ــز باشــد )ابوالفت ــر نی ــی دیگ ــر ســن از علت ــر از ِصغ غی

ِئــی َلــْم یِحْضــَن« ایــن نیســت کــه حیــض نشــدن بــا اطمینــان  تأکیــد کرده انــد؛ مــراد از تعبیــر »َو الالَّ

بــه واســطه ِصغــر ســن باشــد )نــک: حســینی جرجانــی، 1404، ج2: 435(. پــس تعبیــر مذکــور، بــه 

ــب، 1378،  ــود )طی ــض نمی   ش ــى حی ــد یعن ــرز باش ــش مح ــه بودن ــه یائس ــت ک ــن نیس ــى ای معن

ج13: 56(. جملــه مذکــور ممکــن اســت بــه ایــن معنــى باشــد کــه بــه ســن بلــوغ رســیده اند امــا 

ــد )مــکارم شــیرازی،  ــد، در ایــن صــورت بــدون شــک بایــد ســه مــاه عــده نگه   دارن عــادت نمى بینن

ِئــی یِئْســَن...«،  ِئــی َلــْم یِحْضــَن« عطــف اســت بــر جملــه »َو الالَّ 1374، ج24: 244(. بنابرایــن »َو الالَّ

و معنایــش ایــن اســت کــه زنانــى کــه در ســن حیــض دیــدن، حیــض ندیدنــد نیــز عــده طاقشــان 

ســه مــاه اســت )طباطبایــی، 1417، ج19: 316؛ همچنیــن نــک: حســینی شــاه عبــد العظیمــی، 1363، 

ج13: 211(. در خاتمــه بایــد افــزود کــه تعبیــر »ِإِن اْرَتْبُتــْم«؛ هــر گاه شــک و تردیــد کنیــد، اصــواًل بــا 

ــود  ــض وج ــار حی ــه انتظ ــی رود ک ــه کار م ــی ب ــک زمان ــون ش ــدارد، چ ــازگاری ن ــری س کودک همس

داشــته باشــد و انتظــار حیــض متناســب بــا زن بالغــه اســت نــه دخترانــی کــه هنــوز بــه ســن حیــض 

نرســیدند، بدیــن ســبب کــه ِصَغــر ســن، خــود از موجبــات اطمینــان از عــدِم حیــض اســت. 

تشویق به ازدواج »ایامی«

اِلِحیــَن ِمــْن ِعباِدکــْم َو ِإماِئکــْم ِإْن یکوُنــوا ُفَقــراَء یْغِنِهــُم اهَّلُل ِمــْن  یامــى  ِمْنکــْم َو الصَّ »َو َأْنِکُحــوا اْلَ

ــِه َو اهَّلُل واِســٌع َعِلیــٌم« )نــور:32(؛ ]مــردان و زنــان [ بى همســرتان و غامــان و کنیــزان شایســته  َفْضِل

ــدا  ــد و خ ــاز مى کن ــود بى نی ــل خ ــان را از فض ــدا آن ــت اند، خ ــر تهیدس ــد اگ ــر دهی ــود را همس خ

بســیار عطــا کننــده و داناســت )انصاریــان، 1383: 355(. 

در وجــه اســتدالل بــه آیــه برخــی گفتــه انــد کــه »اّیــم« )بــر وزن قیــم( بــه معنــای کســی اســت 

ــه  ــم« ب ــا »اّی ــا بزرگســال )شــکوری راد، 1399: 151(. ی ــدارد، خــواه خردســال باشــد ی ــه همســر ن ک

مــردان و زنانــی اطــاق می شــود کــه زوج )همســر( ندارنــد، چــه باکــره باشــند، چــه مطّلقــه باشــند 
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ــن  ــه(، 1367، ج1: 85؛ اب ــزری )النهای ــر ج ــن اثی ــا، ج5: 1868؛ اب ــری، بی ت ــک: جوه ــوه )ن ــه بی و چ

ــردی  ــدارد و م ــه شــوهر ن ــی اســت ک ــراد زن ــارس می نویســد: م ــن ف ــا، ج12: 39(. اب منظــور، بی ت

ــی می نویســد: »االیامــی«  ــا، ج1: 166(. راغــب اصفهان ــارس، بی ت ــن ف ــدارد )اب ــه همســر ن اســت ک

جمــع »اّیــم« اســت. یعنــی زنــی کــه بی شــوهر اســت و گفته انــد مــردی را هــم کــه بــدون همســر 

باشــد، شــامل می شــود، ولــی ایــن معنــی بــه صــورت تشــبیه نمــودن بــه زنــی کــه بی شــوهر اســت 

ــرد بی همســر هــم در  ــد چــون م ــی نموده ان ــز شــامل آن معن ــرد بی همســر را نی ــن ســبب م و بدی

ــان  ــژه زن ــی« وی ــرا »ایام ــن باشــد، زی ــًا چنی ــه تحقیق ــه اینک ــاز از همســر نیســت ن ــت بی نی حقیق

ــی، 1374، ج1: 226(. ــب اصفهان ــت )راغ ــوهر اس بی ش

بنابرایــن »ایامــى« جمــع »ایــم« در اصــل بــه معنــى زنــى اســت کــه شــوهر نــدارد، ســپس بــه 

مــردى کــه همســر نــدارد نیــز گفتــه شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب تمــام زنــان و مــردان مجــرد در 

مفهــوم ایــن آیــه داخلنــد خــواه بکــر باشــند یــا بیــوه. تعبیــر »انکحــوا« )آن هــا را همســر دهیــد( 

بــا اینکــه ازدواج یــک امــر اختیــارى و بســته بــه میــل طرفیــن اســت، مفهومــش ایــن اســت کــه 

مقدمــات ازدواج آن هــا را فراهــم ســازید، از طریــق کمک هــاى مالــى در صــورت نیــاز، پیــدا کــردن 

ــه  ــراى حــل مشــکاتى ک ــى ب ــا در میان ــره پ ــه مســئله ازدواج و باالخ همســر مناســب، تشــویق ب

ــیرازی، 1374،  ــکارم ش ــت )م ــر نیس ــام پذی ــران انج ــاطت دیگ ــدون وس ــوارد ب ــن م ــواًل در ای معم

ج14: 457(. بایــد توجــه داشــت کــه مــراد از »صالحیــن«، صالــح بــرای تزویــج اســت نــه صالــح در 

ــه تعبیــر می شــود کــه از غامــان و کنیــزان خــود کــه  اعمــال )طباطبایــی، 1417، ج15: 113( و اینگون

ــی، 1377،  ــد )قرش ــی کنی ــش ازدواج را عمل ــد در حق ــته باش ــن کار را داش ــی ای ــتگی و آمادگ شایس

ج7: 214(. بنابرایــن بایــد بــا توجــه بــه ســیاق ایــن آیــه بــه دو نکتــه توجــه داشــت. اول: مــراد از 

»االیامــی« مــردان و زنــان مجــرد و َعــَزب اســت و لفــظ »عــزب« بــرای کســی اطــاق می شــود کــه 

مفهــوم »تأهــل« بــرای او مصــداق نداشــته باشــد یعنــی شــخص بالقــوه امــکان تأهــل و نیــاز بــه 

ازدواج داشــته باشــد ولــی بنــا بــه شــرایط، از جملــه شــرایط مالــی، عــزب مانــده باشــند. بــا ایــن 

حــال، ایــن تعبیــر شــامل دختــران و پســرانی کــه هنــوز بــه بلــوغ عقلــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 

دینــی الزم نرســیده اند، نمی شــود و آنــان نمی تواننــد مصــداِق »اّیــم« باشــند تــا بتــوان از عمومیــِت 

ــَن« کــه در ســیاق واقــع شــده بیانگــر  اِلِحی ــرد. دوم: مفهــوم »الصَّ ــز ک لفــظ، کودک همســری را تجوی

شایســتگی و آمادگــی بــرای ازدواج اســت کــه بــا صراحــت در ردِّ کودک همســری قابــل اســتناد اســت.

تعارض کودک همسری با لوازم قرآنِی نکاح

ــد  ــروز هــر یــک نیازمن ــور و ب ــه زمینه   هــای ظه ــان می   شــود ک ــکاح لوازمــی بی ــرای ن ــرآن ب در ق
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ــم. ــوازم می پردازی ــن ل ــه بررســی برخــی از ای ــه ب ــه اســت ک ــوغ همه   جانب بل

1-2-1. وصول به آرامش

ــرآن  ــه در ق ــور ک ــت. همان   ط ــش اس ــه آرام ــیدن ب ــرآن، رس ــفه   های ازدواج در ق ــی از فلس یک

ــکَن  ــا ِلیْس ــا َزْوَجه ــَل ِمْنه ــَدٍة َو َجَع ــٍس واِح ــْن َنْف ــْم ِم ــِذی َخَلَقُک ــَو الَّ ــود: »ُه ــاره می   ش ــه آن اش ب

ــرای آرامــش، مشــتقات »ســکن« اســتعمال می   شــود.  ِإَلیهــا...« )اعــراف: 189(، در فرهنــگ قــرآن، ب

ــا، ج2:  ــد، بی   ت ــن دری ــا، ج5: 312؛ اب ــدی، بی   ت ــت )فراهی ــت اس ــاف حرک ــت برخ ــکون« در لغ »س

856؛ صاحــب بــن عبــاد، بی   تــا: 187(. اصــل ســه حرفــی واژه، داللــت بــر عــدِم اضطــراب و حرکــت 

ــاکن  ــت و س ــد از حرک ــزی بع ــدن چی ــت ش ــتادن و ثاب ــا، ج3: 88(. ایس ــارس، بی   ت ــن ف دارد )اب

ــی، 1374، ج2: 234(.  ــای ســکون اســتفاده می   شــود )راغــب اصفهان ــزل گزیــدن در معن شــدن و من

»ســکوِن« مــد نظــر در رابطــه زوجیــن بــه معنــای آرامــش، اطمینــان و نداشــتن تزلــزل و اضطــراب 

ــا، ج5: 159(.  ــوی، بی   ت ــت )مصطف اس

ســیاق ایــن آیــه، امتنــان و منــت بــر بشــر اســت بــه ایــن کــه نســل و نســبت همــه افــراد بــه 

یــک فــرد انســان می   رســد و بــراى هــر فــردى همســرى از نــوع بشــر قــرار داده بــه منظــور اینکــه 

انیــس هــم گردنــد و از آن دو، خانــواده اى تشــکیل شــود و نســل بشــر در جهــان باقــى بمانــد )نــک: 

حســینی همدانــی، 1404، 7: 190؛ طیــب، 1378، ج6: 52(. »ســکون« در مقابــل حرکــت و اعــّم اســت 

از حالــت اســتقرار مــاّدى و معنــوى و ســکون معنــوى عبــارت    اســت از حالــت طمأنینــه، بایــد توجــه 

ــه أزواج  ــراد اســت ب ــه حــال اف داشــت کــه برنامــه در زندگــى انســان   ها، اســتقرار فکــرى و طمأنین

آن هــا کــه نســاء باشــند )مصطفــوی، 1380، ج9: 248(. خداونــد در ایــن آیــه بــه هــم ســنخ بــودن 

اشــاره می   کنــد بــا ایــن تعبیــر کــه از ســنخ خــودش همســر آفریــد، هــم ســنخ بــودن آرامــش بــه 

ارمغــان مــی   آورد )گنابــادی، 1408، ج2: 222(. الزم بــه ذکــر اســت؛ مــراد، ســنخیت بــه لحــاظ روحــی، 

ــه  ــد توجــه داشــت کــه هــم ســنخی، اصلی   تریــن مؤلفــه ی وصــول ب ــوع اســت و بای جســمی و ن

آرامــش اســت. در ایــن حالــت اســت کــه شــخص می   توانــد بــا همســر خــود رابطــه قلبــی داشــته 

و بــا یکدیگــر أنــس یابنــد )نــک: حســینی همدانــی، 1404، ج7: 190؛ فیــض کاشــانی، 1418، ج1: 418( 

و در صــورت هــم ســنخ نبــودن، آرامــش حاصــل نخواهــد شــد. بنابرایــن، اســاس زندگــى بــر ُانــس 

و الفــت اســت، نــه اختــاف و شــقاق )قرائتــی، 1383، ج4: 246( و جایــگاه أنــس و الفــت، عقــل و 

قلــب اســت و دســت یافتــن بــه چنیــن آرامشــی در ِگــرو رشــد عقلــی، عاطفــی و بــه تعبیــری بلــوغ 

همــه جانبــه اســت و کودک همســری بــه دلیــل عــدِم وصــول بــه چنیــن رشــدی، نمی   توانــد آرامــش 

الزم در زندگــی را بــه همــراه بیــاورد و در نتیجــه باعــث اختــاف در زندگــی زناشــویی می   شــود.
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1-2-2. رحمت و موّدت بین زوجین

انســان تشــنه دوســتی و محّبــت اســت. انگیــزه بســـیاری از فعالیت هــا و ســختی   ها در زندگــی، 

محّبــت اســت و وجــود آن در خانــواده، انســـان را بـــه تــاش بیشــتر در جهــت خوشــبختی مــادی و 

معنــوی وا مــی   دارد. حفـــظ حرمـــت و شــخصّیت دیگــران، در ِگــرو احترامــی اســت کــه در برخوردها 

از انســان ظاهــر می   گــردد )نــک: حســن زاده، 1392: 56(. در زندگــی مشــترک، ابــراز عاقــه و محبــت 

ــای  ــن نیازه ــتر و تأمی ــی بیش ــه نزدیک ــه مای ــی دارد، بلک ــد درون ــتی و پیون ــوه دوس ــط جل ــه فق ن

ــی،  ــی خانوادگ ــدار در زندگ ــت م ــط محّب ــت. رواب ــط اس ــش رواب ــر و آرام ــت خاط ــی و امنی اساس

ــک  ــا هری ــود ت ــبب می   ش ــی   آورد و س ــم م ــرد فراه ــرای زن و م ــاط ب ــن و پرنش ــالم، ام ــی س فضای

ــه کــه دوســت داشــته می   شــوند  ــد همــان گون ــاد داشــته باشــند کــه دوســت بدارن ــه ی ــان ب از آن

ــکاح،  ــِی ن ــوازم قرآن ــر از ل ــی دیگ ــبب یک ــن س ــه همی ــکاران، 1393: 139-140(. ب ــنگی و هم )هوش

رحمــت و مــوّدت بیــن زوجیــن اســت و خداونــد در ضمــن معرفــی تشــکیل خانــواده، بــه نشــانه   ای 

ــْن  ــْم ِم ــَق َلک ــِه َأْن َخَل ــْن آیاِت ــد »َو ِم ــاره می   کن ــه اش ــن مؤلف ــه ای ــد ب ــت خداون ــدرت و ربوبی از ق

ًة َو َرْحَمــًة ِإنَّ ِفــی ذِلــک َلیــاٍت ِلَقــْوٍم یَتَفکــُروَن«  َأْنُفِســکْم َأْزواجــًا ِلَتْســکُنوا ِإَلیهــا َو َجَعــَل َبیَنکــْم َمــَودَّ

ــه بعــد از آفرینــش انســان  )روم:21(؛ در ایــن آیــه، بخــش دیگــرى از آیــات انفســى را کــه در مرحل

قــرار دارد مطــرح کــرده، مى فرمایــد: »دیگــر از نشــانه هاى خــدا ایــن اســت کــه از جنــس خودتــان 

همســرانى بــراى شــما آفریــد تــا در کنــار آن هــا آرامــش بیابیــد« و از آنجــا کــه ادامــه ایــن پیونــد، 

ــه و کشــش  ــه یــک جاذب ــاز ب ــان همــه انســان   ها عمومــًا، نی ــان همســران خصوصــًا و در می در می

قلبــى و روحانــى دارد، بــه دنبــال آن اضافــه مى کنــد: »و در میــان شــما مــودت و رحمــت آفریــد« 

و در پایــان آیــه بــراى تأکیــد بیشــتر مى فرمایــد: »در ایــن امــور نشــانه هایى اســت بــراى افــرادى 

کــه تفکــر مى کننــد«. قــرآن در ایــن آیــه هــدف ازدواج را ســکونت و آرامــش قــرار داده اســت، و بــا 

تعبیــر پــر معنــى »لتســکنوا« مســائل بســیارى را بیــان کــرده اســت)مکارم شــیرازی، 1374، ج16: 391(. 

در ایــن آیــه خداونــد عــاوه بــر نعمــت آرامــش، در رابطــه زوجیــن بــه دوســتی و مــوّدت مخصــوص 

ــکاتی  ــا مش ــی ب ــی خانوادگ ــوّدت، زندگ ــت و م ــن رحم ــداِن ای ــورت فق ــه در ص ــد ک ــاره می   کن اش

روبــه   رو می   شــود و شــاهد بــر ایــن مدعــا وجــود طاق   هــا در جامعــه اســت کــه دلیــل عمــده آن ، 

عــدِم مــودت و دوســتی بیــن زوجیــن اســت. ایجــاد مــودت و رحمــت در میــان زوجیــن کــه هیــچ 

ــه  ــروردگار اســت؛ ب ــی پ ــم و نشــانه   های وجــود و یکتای ــی نداشــته، یکــی از عائ ــه ســابقه قبل گون

ــت  ــز اهمی ــرادی حائ ــرای اف ــب ب ــه مطال ــد »و اینگون ــه می   کن ــه اضاف ــای آی ــل در انته ــن دلی همی

ــی، 1398، ج15: 335(.  ــی خمین ــند« )نجف ــته باش ــر را داش ــر و تدب ــت تفک ــه اهلّی ــود ک ــد ب خواه

ــواده  یکــى از روشــن ترین جلوه گاه هــا و مــوارد خودنمایــى مــودت و رحمــت، جامعــه کوچــک خان
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ــا هــم و مخصوصــًا  ــد و ایــن دو ب اســت، چــون زن و شــوهر در محبــت و مــودت مــازم یکدیگرن

ــد و  ــاهده مى کنن ــز مش ــف و عج ــا ضع ــون در آن ه ــد، چ ــم مى کنن ــر را رح ــدان کوچک ت زن، فرزن

ــذا آن  ــد، ل ــد حوائــج ضــرورى زندگــى خــود را تأمیــن کن ــد کــه طفــل صغیرشــان نمى توان مى بینن

ــزل و  ــاس، من ــه، لب ــت و تغذی ــظ و حراس ــه در حف ــه اینک ــد ب ــان مى کن ــودت وادارش ــت و م محب

تربیــت او بکوشــند، و اگــر ایــن رحمــت نبــود، نســل بــه کلــى منقطــع مى شــد، و هرگــز نــوع بشــر 

ــی  ــن خودنمای ــی زوجی ــی در زندگ ــه زمان ــن مؤلف ــی، 1417، ج16: 166(. ای ــت )طباطبای دوام نمى یاف

ــد  ــه   ای رش ــه گون ــان ب ــند و شخصیت   ش ــیده باش ــه رس ــوغ همه   جانب ــه بل ــن ب ــه طرفی ــد ک می   کن

کــرده باشــد کــه بتواننــد خودخواهــی را کنــار گذاشــته و بــرای حفــظ بنیــان خانــواده، دیگــری را بــر 

خــود ترجیــح دهنــد. چــون از شــئون رحمــت و مــودت در زندگــی زناشــویی احســان بــه یکدیگــر، 

ــه  ــی ک ــب، 1378، ج10: 375(. در حال ــت )طی ــودن اس ــر ب ــوز یکدیگ ــر و دلس ــه یکدیگ ــت ب خدم

قبــل از بلــوغ همــه جانبــه، بــرای خــود خواســتن و تــاش کــردن بــا محوریــت پیشــرفت شــخصی 

بیشــتر ظهــور و بــروز دارد و درســت بــه همیــن دلیــل در بحران   هــای زندگــی، زوجینــی می   تواننــد 

بــر اوضــاع مســلط شــده و بــرای تحکیــم بنیــان خانــواده تــاش کننــد کــه اهــل مــدارا، گذشــت و 

ــر از تکامــل شــخصیت ســنخیت دارد. ــا عقانیــِت متأث ــًا ایــن خصیصه   هــا ب ــر باشــند و طبیعت صب

1-2-3. لزوم داشتن رابطه عاشقانه

از اصلی   تریــن لــوازم نــکاح کــه باعــث تحکیــم بنیــان خانــواده شــده و مانــع بــه وجــود آمــدن 

گسســت و طــاق عاطفــی بیــن زوجیــن می شــود، عشــق   ورزی زوجیــن بــه هــم اســت. ایــن مؤلفــه، 

متفــاوت بــا مؤلفــه قبلــی یعنــی رحمــت و مــوّدت اســت. بایــد توجــه داشــت کــه محبــت، ســطح 

پایین   تــری از عشــق اســت. بــا ایــن تعبیــر کــه »عشــق حالــت درونــی و روانــی مثبــت اســت کــه 

در انســان، حالتــی خوشــایند ایجــاد می   کنــد، حالتــی دلپذیــر کــه موجــب کشــش انســان بــه ســوی 

موضوعــی یــا چیــزی یــا کســی می   شــود. ایــن کشــش، وجــود انســان را مســّخر می   کنــد و حاکــم 

مطلــق وجــود می   شــود، عشــق مافــوق محبــت و دوســت داشــتن اســت« )مطهــری، 1368ش: 89(. 

ــازگاری  ــق   ورزی و س ــن عش ــد، بی ــان می   ده ــکاران )1399ش( نش ــوده و هم ــش    مقص ــه پژوه نتیج

زناشــویی همبســتگی وجــود دارد کــه بیانگــر رابطــه مثبــت و مســتقیم اســت. ایــن رابطــه بدیــن 

معنــا اســت کــه بــا افزایــش میــزان عشــق   ورزی، میــزان ســازگاری نیــز افزایــش می   یابــد. 

خداونــد داشــتن رابطــه عاشــقانه را بــا عنــوان »لبــاس هــم بــودن« بیــان کــرده اســت بــا ایــن 

ــى  ــما لباس ــراى ش ــان ب ــره:187(؛ آن ...« )بق ــنَّ ــاٌس َلُه ــْم ِلب ــْم َو َأْنُت ــاٌس َلک ــنَّ ِلب ــه »... ُه ــر ک تعبی

هســتند و شــما بــراى آنــان لباســى هســتید. تعبیــر »لبــاس بــودن« در رابطــه زوجیــن، بــر مبنایــی 

مســتحکم   تر در بنیــان خانــواده تأکیــد می   کنــد. حلقــه مفقــوده فهــم آیــه شــریفه، عــدِم توجــه بــه 
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انســان شناســی پوشــاک اســت. از نظــر انســان شناســی فرهنگــی دو نــوع لبــاس وجــود دارد. یــک 

نــوع لبــاس پیچیدنــی و از نــوع دوختــه نشــده کــه مــردم شــبه جزیــره عربســتان بــه دلیــل عــدم 

رایــج بــودن صنعــت دوخــت و دوز از ایــن نــوع لبــاس    اســتفاده می   کردنــد. برخــی عوامــل چــون 

هــوای گــرم، آســایش بیشــتر و ماننــد آن در اســتفاده از لبــاس دوختــه نشــده دخیــل بــوده اســت 

)نــک: شــاه ســنایی و طباطبایــی، 1396: 96(، و نــوع دوم لبــاس ســاختنی )دوختنــی(، لبــاس رایــج 

دوم لبــاس دوختــه شــده بــود کــه بــه »َقِمیــص« تعبیــر می   شــد. ایــن نــوع لبــاس دارای آســتین 

بــوده و در قالــب بــدن دوختــه می   شــد )نــک: ابوعبیــده، 1990، ج1: 179(. بایــد توجــه داشــت کــه 

ــدن،  ــا ب ــه شــده ب ــاس دوخت ــدن اســت و رابطــه لب ــدن، پیچی ــا ب ــه نشــده ب ــاس دوخت رابطــه لب

نصــب اســت. رابطــه شــخص بــا لبــاس، در لبــاس دوختــه شــده، یــک رابطــه دو طرفــه نیســت. 

ــک  ــد مال ــاس نمی   توان ــی لب ــد ول ــرای او باش ــاس ب ــد و لب ــاس باش ــک لب ــد مال ــخص می   توان ش

ــد دو طرفــه باشــد. ــاس پیچیدنــی، می   توان ــاس، در لب ــا لب ــی رابطــه شــخص ب شــخص باشــد ول

 بــر ایــن اســاس محتمــل اســت اســتعاره لبــاس در آیــه شــریفه بــرای رابطــه قلبــِی عمیــق باشــد، 

همان   طــور کــه مســئله پیچیــدِن چیــزی بــه چیــز دیگــر در زبــان و فرهنــگ برخــی از ملت   هــا بــه 

معنــای عشــق، یعنــی دوســت داشــتن و محبــت اســت. دقیقــًا واژه ای کــه در زبــان عربــی بــرای 

دوســت داشــتن بــه کار بــرده می شــود، مــاده فعلــی »َعِشــَق« یعنــی در هــم پیچیــدن اســت )نــک: 

ــی در هــم  ــا فان ــی او ب ــًا« یعن ــاُن فان ــَق ف ــا، ج1: 119؛ أزدی، 1387، ج3: 893(. »َعِش أزهــری، بی   ت

ــد.  ــِقه« می گوین ــه آن »َعَش ــی ب ــان عرب ــر می پیچــد، در زب ــاه دیگ ــه گی ــی گیاهــی ب ــد. وقت پیچیدن

ــا: 421(.  ــد )زمخشــری، بی   ت ــه آن »پیچــک« می   گوین ــه در فارســی ب ــان گیاهــی اســت ک ــن هم ای

پــس معنــای اولیــه »َعِشــَق« بــه معنــای در هــم پیچیــدن اســت و کاربــردش بــرای عشــق در فرهنــگ 

دوره پیــش از اســام یــک نــوع اســتعاره اســت. در ایــن آیــه دو اســتعاره در کنــار هــم قرارگرفته   انــد. 

اواًل »در هــم پیچیــدن« اســتعاره ای اســت بــرای بســیار دوســت داشــتن و اگــر در نظــر گرفتــه شــود 

ــه لبــاس ســاختنی، می تــوان کامــًا  ــه لبــاس پیچیدنــی صحبــت می شــود ن کــه در اینجــا راجــع ب

ایــن مســئله را درک کــرد کــه در آیــه، مــردان لبــاس زنــان و زنــان لبــاس مــردان شــمرده شــده و 

می   توانــد یــک رابطــه دو طرفــه برقــرار شــود، بــه ایــن معنــا کــه زنــان در واقــع کســانی هســتند بــر 

ِگــرد مــردان می پیچنــد از بــاب عشــق و از بــاب پیچــش عاشــقانه و مــردان هــم همیــن نســبت را 

بــه زنــان دارنــد. آیــه دربــاره عشــق متقابــل همســران صحبــت می   کنــد.

ــه فقــط براســاس داشــته   های ظاهــری و جســمانی   براســاس فرهنــگ اســامی عشــق ورزی، ن

ــر و  ــه ظاه ــت ک ــی اس ــب روحان ــوی و تناس ــای معن ــای ویژگی   ه ــر مبن ــه ب ــل، بلک ــرف مقاب ط

ــق  ــه عش ــان را ب ــال، انس ــیر کم ــد و در مس ــرار می ده ــود ق ــش خ ــت پوش ــم تح ــمانیت را ه جس
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ــکاران، 1393: 140(. ــنگی و هم ــد )هوش ــد می   ده ــی پیون اله

الزم بــه ذکــر اســت کــه وصــول بــه چنیــن رابطــه   ای نیازمنــد درک متقابــل و بلــوغ همــه جانبــه 

ــت از  ــد رضای ــان می   ده ــی )1391( نش ــی و ویس ــش طالب ــای پژوه ــه یافته   ه ــور ک ــت. همان   ط اس

ــی زناشــویی همســویی  ــی- عاطف ــق ارزش   هــای عقل ــا تحق ــک، ب ــی زناشــویی و عشــق رمانتی زندگ

ــده نمی   شــود  ــار بحــران طــاق شــده   اند دی ــه دچ ــرادی ک ــا در اف ــن مؤلفه   ه ــه ای ــی ک دارد، در حال

ــی-  ــای عقل ــی ارزش   ه ــته    ول ــترک داش ــی مش ــق در زندگ ــه عش ــه مؤلف ــی ک ــاره زوجین ــی درب و حت

عاطفــی زوجیــت برایشــان محقــق نشــده اســت، دچــار گسســت عاطفــی و نهایتــًا طــاق شــده   اند. 

بنابرایــن بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــت کــه اســتفاده از معیارهــای فــردی ماننــد عشــق 

ــری  ــی و فط ــل عقل ــناخت کام ــی ش ــردی و نوع ــِی ف ــا خودآگاه ــو ب ــد از یکس ــز بای در ازدواج نی

ــت  ــی زوجی ــا ارزش   هــای اخاق ــاط ب ــر در ارتب ــه خــود و انتظــارات خــود و از ســوی دیگ نســبت ب

ــی،  ــی و عاطف ــدم رشــد عقل ــل ع ــه دلی ــه کودک همســری، ب ــه در مقول ــی ک ــرد. در حال صــورت بگی

چنیــن رابطــه   ای شــکل نمی   گیــرد. بــه تعبیــری زوجیــن هنگامــی می   تواننــد بــه ایــن رابطــه قرآنــی 

مســتحکم برســند کــه بــه رشــد همــه جانبــه رســیده و باهــم ســنخیت داشــته و هــم کفــو باشــند. 

ــده  ــان ش ــوهر بی ــا ش ــودن ب ــال ب ــتی، همس ــان بهش ــای زن ــن ویژگی   ه ــی از اصلی   تری ــه یک چنانچ

ــًا«  ــًا َأْتراب کــه بــه نظــر می   رســد منظــور از همســال بــودن بــه جهــت ســنخّیت کامــل اســت: »ُعُرب

)واقعــه: 37(. دربــاره »َأْترابــًا« گفتــه شــده، زنانــى کــه در ســّن بــا هــم برابرنــد و شوهرهایشــان نیــز 

در ســّن برابرند)نــک: طبرســی، 1372، ج9: 331؛ همــو، 1377، ج4: 235؛ طباطبایــی، 1417، ج19: 124(.

ــودن باعــث می   شــود زوجیــن  ــری و شــباهت در ســّن گفتــه شــده کــه همســن ب در علــت براب

ــد)نک:  ــش  باش ــان لذت بخ ــراى آن ــم ب ــا ه ــى ب ــد، و زندگ ــًا درک کنن ــر را کام ــات یکدیگ احساس

ــد  ــکاران )1394ش( نشــان می   ده ــج پژوهــش زارع و هم ــیرازی، 1374، ج23: 225(. نتای ــکارم ش م

ــا یکدیگــر مؤثــر باشــد.  کــه نزدیکــی ســن زوجیــن، می   توانــد در رابطــه و تعامــات زن و شــوهر ب

ــاد باعــث تفــاوت در نگــرش و دیدگاه   هــا، ســایق، باورهــا و افــکار زن و شــوهر شــده  اختــاف زی

ــترک و  ــی مش ــر زندگ ــی ب ــی و عاطف ــک، روح ــمی، فیزیولوژی ــای جس ــد از جنبه   ه ــی می   توان و حت

رضایــت زن و شــوهر تأثیــر بگــذارد. بنابرایــن میــان اختــاف ســنی و رضایــت از زندگــی زناشــویی، 

رابطــه معنــاداری وجــود دارد. در واقــع انســان مایــل اســت همســری را انتخــاب کنــد کــه بیشــتر 

ــر  ــوی یکدیگ ــه س ــان را ب ــا آن ــه تنه ــرد ن ــانی دو ف ــا او. همس ــان ب ــا ناهمس ــد ت ــان او باش همس

جــذب می   کنــد، بلکــه پیونــد و وصلــت ایشــان را اســتواتر می نمایــد. همچنیــن همســانی، یکــی از 

عواملــی اســت کــه می   توانــد بــر پایــداری و اســتحکام خانــواده و رضایتمنــدی زوجیــن اثــر بگــذارد. 

ــاد، درک  ــنی زی ــه س ــودن و فاصل ــن نب ــل همس ــه دلی ــب ب ــری اغل ــه در کودک همس ــی ک در حال
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ــد. ــاق نمی   افت ــدی اتف ــات و رضایتمن ــل احساس متقاب

کودک همسری در آیینه روایات

یکــی از دالیــل اصلــی ازدواج زودهنــگام کودک-دختــران، کــه پژوهش   هــای فــراوان بــر آن مهــر 

تأییــد می   زنــد، »فقــر اقتصــادی« اســت )اســدپور و همــکاران، 1398: 170(.

برخــی پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد، ازدواج   هــای زودرس، هیــچ ارتباطــی بــا دســتورات تعالــی 

بخــِش دیــن اســام نــدارد و ایــن مســئله    بــه فرهنــگ دوره بــرده   داری و برده   فروشــی مربــوط اســت 

کــه امــروزه بــرای آن راه حــل شــرعی یافته   انــد )پاپلــی یــزدی، 1371: 87(.

مطابــق مــاده 1041 فعلــی قانــون مدنــی: »عقــد نــکاح دختــر قبــل از رســیدن بــه ســن 13 ســال 

تمــام شمســی و پســر قبــل از رســیدن بــه ســن 15 ســال تمــام شمســی منــوط اســت بــه اذن ولــی 

بــه شــرط رعایــت مصلحــت بــا تشــخیص دادگاه صالــح.«

جالــب آنکــه نادیــده انگاشــتن ایــن مــاده قانونــی، بــر پایــه مــاده 50 قانــون حمایــت از خانــواده 

مصــوب ســال 1391 جــرم بــه شــمار مــی   رود.

ــط  ــم رواب ــکاح و تنظی ــه موضــوع ن ــوط ب ــرد واژه عــرف، مرب ــز بیشــترین کارب ــم نی ــرآن کری در ق

ــراب، 1389: 89(. ــن ت ــن اســت )اب ــان زوجی می

بیشــینه روایــات در موضــوع ســن ازدواج، در جوامــع روایــی فقهــی فریقیــن آمــده اســت و بیشــتر 

ــته   اند.  ــاع دانس ــته و آن را الزم االتب ــه نگریس ــن مقول ــه ای ــی ب ــر فقه ــلمان از منظ ــوران مس دانش

ــان  ــده زم ــن کنن ــاِت تعیی ــد روای ــان می   ده ــن ازدواج نش ــوع س ــات در موض ــی روای گونه   شناس

ازدواج، در دو دســته کلــی جــای می   گیرنــد: دســته نخســت روایاتــی اســت کــه بــه ســّن خاصــی 

در ازدواج اشــاره کــرده و عمدتــا ســّن نــه ســالگی کامــل را بــرای ازدواج تعییــن کــرده اســت )شــیخ 

حــر عاملــی 1409، ج 1: 30، 31 و 70(. دســته دیگــر، احادیثــی اســت کــه بــدون تعییــن ســنی خــاص، 

ــی، 1409،  ــر عامل ــیخ ح ــد )ش ــویق می   کن ــب و تش ــواده ترغی ــکیل خان ــه ازدواج و تش ــان را ب جوان

ج 20: 61(. در ایــن میــان، روایاتــی بــر درســتی و صحــت حکــم ازدواج افــراد نابالــغ بــه اذن ولــی 

وجــود دارد )شــیخ طوســی، 1390، شــیخ حــر عاملــی، 1409(. فراوانــی ایــن روایــات، برخــی مؤلفــان 

احادیــث فقهــی را بــر آن داشــته، بابــی مســتقل در ایــن موضــوع بــاز کننــد و روایــات پیرامــون آن 

ِغیــرِة قْبــل أْن تْبُلــغ لــْم َیُکــْن لَهــا ِعْنــَد اْلُبُلــوِغ  را ذیــل عنــوان »َبــاُب أنَّ اْلَب ِإذا َعقــَد َعلــی اْبنِتــِه الصَّ

ِخَیــاٌر« )شــیخ طوســی، االســتبصار( بیاورنــد.

از منظــر فقــه شــیعی بــر پایــه روایــات نــکاح، ولــی می   توانــد دختــر و پســر صغیــر خــود را بــه 

ــان  ــدگاه فقیه ــزدی، 1409، ج2: 863(. دی ــی، 1390، ج2: 254؛ ی ــام خمین ــری درآورد )ام ازدواج دیگ

شــیعه در ایــن موضــوع یکســان و بــدون اختــاف اســت و تنهــا ابــن ابــى عقیــل در مصــداق ولــی 
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نظــری مخالــف دارد و بــر ایــن بــاور اســت کــه پــدر والیــت دارد امــا جــد نــدارد )مــکارم شــیرازی، 

1424، ج6: 7(. روایــات فقهــی در موضــوع ازدواج فرزنــِد دختــر، گویــای آن اســت کــه ولــی فرزنــد، 

پیــش از ســن رشــد و بلــوغ فرزنــد، بــا رعایــت عــدم مفســده بــرای فرزنــد و یــا توجــه بــه حفــظ 

ــد، تفســیر  ــه تزویــج دیگــری درآورد. در نظــر گرفتــن مصلحــت فرزن ــد او را ب مصلحــت او، می   توان

ــه  ــا اســتناد ب ــی ب ــه ول ــه   ای ک ــز کاهــش می   دهــد؛ به   گون ــارات او را نی ــه اختی ــی و دامن ــگاه ول جای

ــار  ــه اختی ــک شــیء ک ــک ی ــا همچــون مال ــد هــرکاری انجــام دهــد و ی ــش نمی   توان ــت خوی والی

کامــل بــرای دخــل و تصــرف همه   جانبــه شــیء را دارد، نمی   توانــد هــر گونــه تصمیمــی در وضعیــت 

و آینــده فرزنــد صغیــر بگیــرد. 

واقعیــت ایــن اســت کــه از نظــر دینــی، دلســوزترین فــرد بــراى دختــر، والیــت او را بــه دســت 

می   گیــرد؛ در ایــن صــورت اعطــای والیــت بــه ولــی، بــه مفهــوم دادن امتیــاز بــه او نیســت، بلکــه 

امتیــازی بــرای دختــر بــه شــمار مــی   رود. نــگاه دیــن، گویــای آن اســت کــه ولــی در تصمیم   گیــری 

بــرای فرزنــد صغیــر، تنهــا نبایــد بــه عــدم مفســده توجــه داشــته باشــد، بلکــه ضــروری اســت کــه 

مصلحــت موّلــى علیــه را در نظــر گیــرد )مــکارم شــیرازی، 1424، ج2: 33(. حتــی امــام خمینــی؟هر؟ 

مراعــات مصلحــت فرزنــد را احتیــاط واجــب می   دانــد و می   نویســد: »بــل االحــوط مراعــاة المصلحــة«  

)امــام خمینــی، 1390، ج2: 255(. الزم بــه ذکــر اســت فتاوایــی هــم در ایــن موضــوع وجــود دارد کــه 

بایــد توجــه کــرد در همــه فتواهــا مراعــاِت مصالحــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و حــدود و شــرایط 

خاصــی ذکــر شــده اســت و جــواز ایــن مســئله بــا وجــود شــرایط و مصالــح را هــم بایــد در بافــت 

فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی فهمیــد.

ــه در موضــوع  ــل ک ــوغ و عق ــر ســن بل ــزون ب ــی، اف ــن تحلیل   هــا، در آموزه   هــای دین ــر از ای فرات

ازدواج مطــرح اســت، مؤلفه   هــا و متغیرهــای دیگــری نیــز دخالــت دارد کــه گاه مــاک ســن را دچــار 

تغییــر و نوســان می   کنــد. دربــاره بلــوغ، دیدگاه هــای فــراوان و گاه متناقضــی دیــده می   شــود. ایــن 

ــا  ــه ســالگی آغــاز و ت ــدی کــرد کــه از ســّن ن ــه دســته مختلــف طبقه   بن ــوان در ُن تناقض   هــا را می   ت

ــا  ــض ی ــی، حی ــه دوره قاعدگ ــد رســیدن ب ــن نشــانه   هایی مانن ــه دارد، همچنی ــزده ســالگی ادام پان

حمــل و رشــد عقانــی و جســمانی در روایــات بــه عنــوان مقاطــع و نشــانه   های بلــوغ مطــرح شــده 

ــی  ــی و تکوین ــری طبیع ــوغ را ام ــن اســام بل ــی شــاهرودی، 1385: 12-122(. دی ــک: جنات اســت )ن

ــخص  ــاص مش ــدوده خ ــک مح ــرای آن ی ــد ب ــوان و نبای ــن رو نمی   ت ــی؛ از ای ــه تحمیل ــد ن می   دان

کــرد. تشــخیص ایــن امــر بــر عهــده عقــا اســت )طهماســبی، نشســت تخصصــی »کودک   همســری، 

ــوم انســانی، 1397/08/24(.1  ــه اندیشــمندان عل ریشــه   ها، آســیب   ها و سیاســت   گذاری« تهــران: خان

1. گــزارش مبســوط نشســت مذکــور را می   توانیــد از تارنمــای الکترونیکــی خانــه اندیشــمندان علــوم انســانی بــه 
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و بــر پایــه قاعــده تــازم عقــل و شــرع )کّلمــا حکــم بــه العقــل حکــم بــه الشــرع و کّلمــا حکــم بــه 

الشــرع حکــم بــه العقــل(، امــکان نــدارد میــان دیــدگاه عقــا و دیــن تفــاوت و اختافــی باشــد.

یکــی از مؤثرتریــن ایــن مؤلفه   هــا در تعییــن ســن ازدواج، از نظــر شرع )نســاء/ 6( و روان شناســان، 

ــا  ــد ب ــغ اســت، نمی توان ــه صــرف آنکــه عاقــل و بال ــی یــک  پســر ب ــودن فــرد اســت. »یعن رشــید ب

دختــری ازدواج کنــد. همچنانکــه بــرای دختــر نیــز، عاقــل بــودن و رســیدن بــه ســن بلــوغ دلیــل کافــی 

بــرای  ازدواج نیســت. عــاوه بــر بلــوغ و عــاوه بــر عقــل، رشــد الزم اســت. رشــد در اصطــاح فقهــی 

مربــوط بــه انــدام نیســت، بلکــه یــک نــوع کمــال روحــی اســت« )مطهــری ،بی   تــا: 100(.

رشــید بــودن، ســطحی از ســّن و تجربــه زیســت اجتماعــی و خانوادگــی اســت کــه شــخص عــاوه 

بــر بلــوغ و برخــورداری از عقــل، بتوانــد مصلحــت خــود را تشــخیص دهــد و از روی اراده و اختیــار 

و بــا اســتقال فــردِی خویــش بــه ازدواج اقــدام کنــد.

رشــد یعنــى انســان شایســتگى و لیاقــت اداره و نگــه دارى و بهــره بــردارى هــر یــک از ســرمایه ها 

و امکانــات مــاّدى و یــا معنــوى را کــه بــه او ســپرده مــى شــود داشــته باشــد؛ یعنــى اگــر انســان در 

هــر مرحلــه از زندگــى کــه داراى یــک شــأن و منزلــت و مقامــى اســت و یــا ابــزار و وســیله اى دارد، 

شایســتگى اداره و نگــه دارى و بهره بــردارى از آن را داشــته باشــد. چنیــن شــخصى در آن کار و در آن 

شــأن، »رشــید« اســت. حــال، آن چیــز هــر چــه مــى خواهــد باشــد، همــه آن اشــیایى کــه وســایل و 

ســرمایه هاى زندگــى هســتند. ســرمایه بــه مــال و ثــروت انحصــار نــدارد. مــردى کــه ازدواج مى کنــد، 

ــر، ســرمایه هاى زندگــى  ــر دیگ ــه تعبی ــون خانوادگــى، وســایل و ب ــد و کان خــوِد ازدواج و زن و فرزن

او هســتند، و یــا شــوهر بــراى زن و زن بــراى شــوهر حکــم ســرمایه را دارد )مطهــری ،بی   تــا: 101(.

از ایــن ســخن فهمیــده می   شــود، رشــد در مقولــه ازدواج بــه مفهــوم شایســتگى و توانایــی اداره 

زندگــى اســت. اســتاد مطهــرى در ایــن بــاره می   نویســد:

ــک  ــا ی ــک پســر ب ــد ی ــد. نمی گوی ــی نمی دان ــل را کاف ــوغ و عق »اســام در مســئله ازدواج نیز بل

دختــر بــه صــرف اینکــه بــه ســن بلــوغ رســیدند و از نظــر پزشــکی هــم عاقــل تشــخیص  داده شــدند، 

ــد: پــس از آنکــه عاقــل  ــد. بلکــه  می گوی ــر بتوانند ازدواج کنن ــا دخت ــن پســر ی ــه ای کافــی اســت ک

بودنــد و بــه ســن بلــوغ رســیدند، تــازه بایــد یــک مرحلــه  دیگــر هــم طــی کــرده باشــند؛ یعنــی بایــد 

بــه مرحلــه رشــد رســیده باشــند. البتــه منظــور تنهــا رشــد جســمانی نیســت. منظــور ایــن اســت 

کــه رشــد فکــرى و روحــى داشــته باشــند؛ یعنــى بفهمنــد کــه ازدواج یعنــى چــه؟ تشــکیل کانــون 

خانوادگــى یعنــى چــه؟ عاقبــت ایــن بلــه گفتــن چیســت؟ بایــد بفهمــد ایــن بلــه کــه می   گویــد، چــه 

آدرس http://khaneandishmandan.ir مطالعه کنید.
 



22

سال سوم

شماره دوم

پیاپی هشتم

تابستان ١٤٠١

ــد«  ــئولیت   ها برآی ــن مس ــام ای ــد از انج ــذارد و بای ــده او مى   گ ــه عه ــئولیت   هایى ب ــا و مس تعهده

ــا: 129(. ــری، بی   ت )مطه

ــه نظــر  ــات، ضــروری ب ــل روای ــی در تحلی ــد فقه ــر قواع ــه دیگ ــن موضــوع، توجــه ب ــار ای در کن

می   رســد. در فقــه اســام، دو قاعــده محکــم قرآنــی، یکــی قاعــده الضــرر و دیگــری قاعــده الحــرج، 

ناظــر و حاکــم بــر احــکام اولیــه اســت. بــر ایــن مبنــا، هــر حکــِم دارای ضــرر و حــرج، بــا ایــن دو 

ــود.  ــدود می   ش ــده مح قاع

در موضــوع ازدواج نیــز نمی   تــوان و نبایــد تنهــا بــه عمــل گذشــتگان بســنده کــرد؛ زیــرا آگاهــِی 

علمــی گذشــتگان محــدود بــوده و اطــاع چندانــی از مفاســد ایــن گونــه احــکام نداشــتند. امــروزه بــا 

پیشــرفت دانــش پزشــکی و علــوم تربیتــی و روان شناســی، زوایــای پیــدا و پنهــان دیگــری از مفاســد 

ــن، ازدواج  ــته از ای ــت. گذش ــاع نیس ــل دف ــی قاب ــن احکام ــواز چنی ــده و ج ــان ش ــم نمای ــن حک ای

پیامبــر اکــرم؟ص؟ بــا عایشــه کــه بــه اســتناد برخــی روایــاِت نیازمنــد بررســی ســندی و متنــی، ســّن وی 

ــد مســتند  ــی 1409، ج 1: 31(1 نمی   توان ــد )شــیخ حــر عامل ــر کرده   ان ــام ذک ــان 9 ســال تم را در آن زم

جــواز کودک همســری باشــد؛ زیــرا اگــر ایــن ازدواج در ســن پاییــن رخ داده باشــد، نمی توانــد ســیره 

پیامبــر اکــرم؟ص؟ تلقــی شــود. زیــرا ســیره، فعلــی اســت کــه فــراوان و در مــوارد متعــدد بــه وقــوع 

پیوســته باشــد، نــه فعلــی کــه فقــط در چنــد مــورد محــدود اتفــاق بیفتــد )مهریــزی، نشســت علمــی 

»بررســی ابعــاد دینــی و اجتماعــی کودک همســری«، قــم: موسســه مفتــاح کرامــت، 1398/07/17(2؛ 

ــان  ــا نش ــی پژوهش ه ــت، برخ ــم گف ــه خواهی ــی مقال ــش تاریخ ــه در بخ ــور ک ــن، همانط همچنی

می   دهنــد کــه ســن عایشــه در هنــگام ازدواج بــا پیامبــر حداقــل 17 ســال بــوده اســت.

ــگ  ــراز فرهن ــالم و در ت ــواده س ــکل   گیری خان ــای ش ــن زمینه   ه ــی از مهم   تری ــن، یک ــر از ای فرات

دینــی کــه بــا هــدف تربیــت نســل توحیــدی شــکل می   گیــرد، تفاهــم و هماهنگــی میــان زوجیــن 

اســت. در نــگاه معصومــان؟مهع؟ ازدواج در ســنین پاییــن و دوره کودکــی، ایــن شــاخصه را دارا نیســت.

امــام صــادق یــا امــام کاظــم؟امهع؟ در پاســخ بــه فــردی کــه بــه امــام می   گفــت: مــا دخترانمــان 

ــْم  ــوا َو ُه ُج ــد: »ِإَذا ُزوِّ ــم، فرمودن ــه ازدواج درمی   آوری ــار( ب ــالی )صغ ــی و خردس ــنین کوچک را در س

ِصَغــاٌر َلــْم یــکاُدوا َأْن یْأَتِلُفــوا«؛ اگــر در خردســالی ازدواج کننــد، هرگــز نمی   تواننــد بــا همدیگــر الفــت 

گیرنــد )کلینــی، 1470، ج 5: 398؛ حــر عاملــی، 1409، ج20: 104(. ســاختار بیانــی ایــن روایــت و روایــات 

1. »ان رســول اهلل؟ص؟ دخــل بعایشــه و هــى بنــت عشــر ســنین و لیــس یدخــل بالجاریــة حتــى تكــون امرئــةً«؛ 
پیامبــر در حالــى بــا عایشــه ازدواج كــرد كــه عایشــه ده ســاله )ُنــه ســال تمــام( بــود و ایشــان بــا دختــرى ازدواج 

نمی كــرد مگــر ایــن كــه بالــغ باشــد. 
http:// ــه آدرس ــاد ب ــبکه اجته ــی ش ــای الکترونیک ــد از تارنم ــور را می   توانی ــت مذک ــوط نشس ــزارش مبس 2. گ

ــد. ــه کنی ijtihadnet.ir مطالع
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مشــابه آن، گویــای آن اســت کــه مــردم عمــًا بــه چنیــن کاری ســفارش نشــده   اند و بــه جــز مــوارد 

بســیار خــاص، چنیــن ازدواج   هایــی رخ نــداده اســت. بــا اینکــه روایــات دیگــری در همیــن موضــوع 

ــگاه  ــی و ن ــه فقه   الحدیث ــک نکت ــه ی ــه ب ــی توج ــت، ول ــارض اس ــت در تع ــن روای ــوای ای ــا محت ب

تاریخــی از منظــر جهــت صــدور روایــت، مــا را متوجــه ایــن نکتــه می   ســازد کــه پیشــوایان دیــن بــه 

فراخــور حــال، مقــام و فرهنــگ مخاطبــان، گاه یــک پرســش را بــا بیان   هــا و تعابیــر مختلفــی پاســخ 

می   دادنــد و ایــن تنــوع پاســخ   ها بــرای پژوهشــگر، مســئله را قامــض و متناقــض نشــان می   دهــد. 

حــال آنکــه توجــه بــه فضــای صــدور ایــن روایــات و مخاطبــان هــر یــک از آن هــا، گویــای آن اســت 

کــه تفــاوت معنــاداری میــان ایــن روایــات وجــود نــدارد. 

ــم  ــای مه ــی از کارکرده ــی« یک ــای عاطف ــای نیازه ــان، »ارض ــیاری از جامعه   شناس ــگاه بس در ن

ــن  ــواده را تضمی ــاد خان ــداوم نه ــدگاری و ت ــود، مان ــد ب ــادر خواه ــرد ق ــن کارک ــواده اســت. ای خان

کنــد )افتخــارزاده، 1394: 123(. الفــت و همراهــی زوجیــن در مســیر پرفــراز و نشــیب زندگــی، الزمــه 

ــه در  ــان از آن دارد ک ــت نش ــن روای ــر ای ــم ب ــان حاک ــت. گفتم ــواده اس ــدارا در خان ــش و م آرام

ــد  ــر را نخواهن ــا یکدیگ ــی ب ــاط عاطف ــکان ارتب ــد، ام ــِن پیون ــک از طرفی ــچ ی ــری هی کودک همس

یافــت. چــون روی ســخن بــا هــر دو طــرف اســت و نمی   تــوان ایــن گونــه پنداشــت کــه اگــر یکــی 

ــاط عاطفــی فراهــم اســت. حتــی در ایــن  ــر باشــد، امــکان ایــن ارتب از طرفیــن )مثــا زوج( بزرگ ت

ــودت و رحمــت اســت )روم: 21(  ــه م ــد زناشــویی ک ــز برخــی از اهــداف شــریعت از پیون ــرض نی ف

محقــق نخواهــد شــد، چــون کــودک بــودن یکــی از طرفیــن، مانــع تحقــق چنیــن هدفــی اســت. 

کودک همسری در آیینه تاریخ

ــی  ــی و چرای ــتر، چگونگ ــده بس ــن کنن ــد تبیی ــری می   توان ــده کودک همس ــی پدی ــی تاریخ بررس

اســتمرار ایــن مســئله در طــول تاریــخ تــا زمــان حــال باشــد. منابــع و پژوهش   هــا نشــان می   دهــد، 

جایــگاه اجتماعــی بســیار نــازل زن و نــگاه منفــی بــه زنان و دختــران در پیش از اســام و پــس از دوره 

پیامبــر؟ص؟ کــه بــر خــاف نظــر اســام و پیامبــر؟ص؟ در جوامــع مختلــف اســامی ادامــه یافــت، فضــای 

ــای  ــهرت روایت   ه ــویی رواج و ش ــت. از س ــوده اس ــری ب ــگاره کودک همس ــِد ان ــرای رش ــبی ب مناس

تاریخــی مجعــول دربــاره ازدواج زنــان مشــهور در تاریــخ اســام ماننــد عایشــه و حضــرت فاطمــه؟اهع؟ 

در ســنین کودکــی بــه ایــن بــاور دامــن    زده اســت. 

1-4-1. جایگاه زن در دوره پیش از اسالم و دوره اسالمی

 نــگاه بــه زن در عصــر جاهلیــت، ناشــی از شــرایط فرهنگــی- اجتماعــی عربســتان پیــش از اســام 

و نیــز در برخــی از ادیــان ماننــد یهــود )جعفرنیــا،1393: 83- 111( بســیار منفــی بــود. چــون جامعــه 
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ــه  ــران را ب ــراب، پس ــت، اع ــب داش ــت و نس ــر عصبی ــی ب ــه   ای و مبتن ــی قبیل ــرب، بافت ــره الع جزی

دلیــل محافظــت از نســل و نســب، اتــکای بــر آنــان در شــکار، حملــه و جنــگ، بــر دختــران ترجیــح 

ــد  ــه تول ــل ب ــه و روســتا، تمای ــه معاصــر عــرب بخصــوص در بادی ــز در جامع ــوز نی ــد و»هن می   دادن

پســران بمراتــب افــزون تــر است«)ســالم، 1391: 350 -351(. زنــان موجوداتــی ضعیــف، ناتــوان، مــکار 

و نیرنــگ بــاز و فاقــد صاحیــت بــرای مشــورت تلقــی می   شــدند کــه تنهــا کارکردشــان ازدیــاد نســل 

ــر و  ــاب همس ــه انتخ ــد ک ــر می   ش ــی امکانپذی ــق ازدواج ــط از طری ــان فق ــت آن ــود و هوی ــه ب قبیل

جدایــی و طــاق در آن بــا مــردان خانــواده بــود )جعفرنیــا، 1393: 86(. مــرد در هــر گونــه رفتــاری بــا 

زن ماننــد آزار دادن، زدن، حــق فــروش، حتــی کشــتن و ازدواج   هــای بــدون قید و شــرط و محدودیت، 

آزاد بــود. زنــده بــه گــور کــردن دختــران و کشــتن آنــان بــه گونه   هــای دیگــر، بارزتریــن نشــانه   های 

فرهنگــی ایــن نــگاه منفــی اســت کــه در آیاتــی از قــران کریــم و نهــج الباغــه بازتــاب یافتــه و مــورد 

ــای آن:  ــاد و انگیزه   ه ــاخصه   ها، ابع ــی از ش ــرای آگاه ــژه ب ــه وی ــت )ر.ک: ب ــده اس ــع ش ــد واق نق

ســالم، 1391: 353- 356؛ نصیــری و زارعــکار، 1396: 197-214(. همچنیــن قربانــی کــردن دختــران بــرای 

تقــرب بــه بتــان و خدایــان و یــا شــوم و نجــس دانســتن آنــان )ســید مرتضــی، 1922، ج4: 205( در 

میــان آنــان رواج داشــت. بخشــی از ایــن دیــدگاه منفــی بــه زن و دختــر، ناشــی اوضــاع نابســامان 

اقتصــادی بــود. بــا آنکــه پژوهش   هــا بــر تفــاوت وأد بنــات )زنــده بــه گــور کــردن( کــه مخصــوص 

دختــران بــوده و قتــل اوالد از تــرس فقــر و روزی )اســراء:31( کــه مخصــوص پســران بــوده تأکیــد 

ــود )ر.ک:  ــادق ب ــم ص ــران ه ــورد دخت ــد در م ــتی بی   تردی ــر و تنگدس ــرس از فق ــا ت ــد، ام کرده   ان

ــد.  ــه شــمار نمی   رفتن ــد و پیشــرفت اقتصــادی ب ــروی مول ــان نی ــرا آن ســید مرتضــی، 1922، ج4(، زی

گفتــه شــده اســت صعصعــة بــن ناجیــة بــا دادن پــول و پرداخــت خســارت، 100، 360، 400 یــا 1000 

دختــر را از زنــده بــه گــور شــدن رهانیــد و نجــات داد هــر چنــد ممکــن اســت ایــن رقم هــا اغــراق 

آمیــز باشــد، امــا دامنــه گســترده زنــده بــه گــور کــردن دختــران را نشــان می   دهــد )ســید مرتضــی، 

ــه  1922، ج4؛ نصیــری و زارعــکار، 1396: 203(. طبیعــی اســت فقــر اقتصــادی در چنیــن جامعــه   ای ب

ــوده باشــد و ایــن مســئله  ــران ب ــگام دخت ــی می   توانســته یکــی از دالیــل ازدواج زود هن طریــق اول

ــده اســت. بخصــوص  ــل تعییــن کنن ــا از عوام ــز در برخــی خانواده   ه ــون نی ــخ و تاکن در طــول تاری

اگــر خانــواده از آســیب   هایی ماننــد اعتیــاد پــدر یــا مــادر بــه مــواد مخــدر نیــز رنــج ببــرد. ازدواج 

و بــه شــوهر ســپردن دختــران، دلیــل دیگــری هــم کــه مقتضــای جامعــه آن روزگار بــود داشــت و 

آن امنیــت روانــی و اجتماعــی از طریــق وصلــت بــا قبائــل بــزرگ و افــراد دارای اقتــدار بــود )ر.ک، 

نیکــو، 1389: 139(.

خــوف از ننــگ اســارت دختــران در بزرگســالی در جنگ   هــا، از دالیــل دیگــر زنــده بــه گــور کــردن 
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ــران،  ــه گــور کــردن دخت ــده ب ــود )ســالم،1391: 353(. بســیاری از مفســران در تفســیر زن ــران ب دخت

ــرای  ــود ب ــن ب ــته   اندکه ممک ــی دانس ــا از ننگ ــرس عرب   ه ــی آن را ت ــای اجتماع ــی از انگیزه   ه یک

ــز  ــران نی ــات جنســی دخت ــرس از انحراف ــکار، 1396: 202(. ت ــری و زارع ــد )نصی ــش بیای ــران پی دخت

در بــه ازدواج در آوردن آنــان در خردســالی مؤثــر بــوده اســت و گزارش   هایــی در دســت اســت کــه 

می   توانــد تأییــدی بــر ایــن مدعــا باشــد. مثــًا برخــی از اعــراب بــرای جلوگیــری از انحــراف جنســی 

دختــران، آنــان را گرســنه و برهنــه نگــه می   داشــتند و نســبت بــه آنــان غیــرت بــه خــرج می دادنــد 

)ســید مرتضــی، ج2: 808- 809(. در چنیــن جامعــه   ای یکــی از ایــن رســوم رایــج، ازدواج بــا دختــران 

در کودکســالی و یــا بــا فاصلــه ســّنی بســیار زیــاد مــردان بــا دختــران و زنــان بــود و ایــن مســئله 

مانعــی بــرای ازدواج نبــود. بــه طــور نمونــه منابــع تاریخــی از ازدواج افــرادی ماننــد عبدالمطلــب بــا 

هالــه دختــر عمــوی جــوان عروســش آمنــه بنــت وهــب و یــا تقاضــای عمــر از ابوبکــر بــرای ازدواج 

بــا دختــرش حفصــه کــه ســی ســال از ابوبکــر کوچکتــر بــود، خبــر داده   انــد )نیکــو،1389: 140(.

1-4-2. تغییر نگرش و بینش نسبت به جایگاه زن در اسالم

ــرآن  ــد ق ــان می   ده ــه نش ــد ک ــددی پرداخته   ان ــوارد متع ــواهد و م ــه ش ــا ب ــع و پژوهش   ه مناب

ــارزه  ــه   ای و جاهلــی مب ــا ســنت   های قبیل ــار و ارزش زن را ارتقــا دادنــد و ب ــر اســام؟ص؟، اعتب و پیامب

کردنــد. پرداختــن قــرآن بــه انســان بــه عنــوان خلیفــه خــدا بــر روی زمیــن و خلقــت یکســان مــرد و 

زن )بقــره، 30-37؛ حجــر، 28-29( ســبب اشــتراک هویــت زن و مــرد در خانــواده و اهــداف تشــکیل 

ــوی و تربیــت نســل  ــد بقــای نســل، ســکونت و آرامــش، مشــارکت در حیــات معن ایــن نهــاد مانن

گردیــد و بــر باورهــای نادرســت نســبت بــه زن خــط بطــان کشــید و طــاق را امــری مذمــوم شــمرد 

تــا از تضییــع حقــوق زنــان جلوگیــری کنــد و بــرای زن حقوقــی ماننــد نفقــه و ُحســن رفتــار و حــق 

ــت  ــرای دس ــدا؟ص؟ ب ــول خ ــد رس ــا،1393: 88- 90(. تأکی ــت )جعفرنی ــر گرف ــوهر در نظ ــاب ش انتخ

برداشــتن از قتــل اوالد و زنــده بــه گــور کــردن دختــران را در پیمان هایــی ماننــد پیمــان بــا مــردم 

مدینــه و نکوهــش مکــرر ایــن ســنت شــنیع از ســوی قــرآن، کــه نشــانه حــاد بــودن ایــن معضــل 

اجتماعــی در جامعــه عربــی بــود )نصیــری و زارعــکار، 1396: 209( و همچنیــن ســیره ایشــان در بــه 

ازدواج در آوردن زینــب بنــت جحــش بــرای پســر خوانــده خــود و ســپس ازدواج بــا همــو کــه در 

هــر دو مــورد برخــاف ســنت جاهلــی عمــل کردنــد )مهــدوی دامغانــی، زرگــری نــژاد، 1397: 116-97( 

و یــا محــدود شــدن ازدواج هــای نامحــدود و بــی قیــد و شــرط عــرب توســط قــرآن )نســاء،3؛ ر.ک: 

نیکــو،1389: 140( همگــی نشــان دهنــده اهمیــت اســام بــه جایــگاه واالی زنــان اســت. همچنیــن 

ــان را کمتــر کــرد. »چــون زن طــاق می گرفــت یــا شــوهرش می مــرد، بایــد  اســام مــدت عــده زن
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یــک ســال عــده نگــه می   داشــت و در خــال ایــن مــدت ازدواج نمــی کــرد تــا معلــوم شــود کــه وی 

از شــوهر خــود بــاردار اســت یــا نــه. ایــن عمــل را کــه جهــت حفاظــت از اختــاط نســب   ها صــورت 

می   گرفــت، اســام باطــل اعــام کــرد و مــدت عــده وفــات را 4 مــاه و 10 روز قــرار داد«)ســالم، 1391: 

350(. برخــورد نیکــوی حضــرت پیامبــر ؟ص؟ بــا کــودکان و دختــرش حضــرت فاطمــه؟اهع؟ و همسرانشــان 

و نیــز اینکــه برخــی از علمــا و شــعرا ماننــد فــرزدق کــه نــوه صعصة بــن ناجیــة بــود، در قــرن اول و دوم 

هجــری بــه ایــن مســئله کــه اجــداد آن هــا از جملــه کســانی بودنــد کــه مانــع از زنــده بــه گــور کــردن 

ــس 79(،  ــی ج 4: 1926- 1929، مجل ــد )امال ــت می شــده اند تفاخــر می نمودن ــران در عصــر جاهلی دخت

از مهمتریــن دالیلــی اســت کــه از تأســی بــه قــرآن و ســنت پیامبــر حکایــت می کنــد.

1-4-3. بازگشت جامعه اسالمی به سنت های پیش از اسالم

پژوهش   هــا نشــان می   دهــد، آنچــه موجــب شــد تغییراتــی در ســنت، ســیره پیامبــر و تأکیــدات 

قــرآن و از جملــه در مــورد زنــان ایجــاد گــردد، سیاســتی بــود کــه خلفــا در پیــش گرفتنــد. بــه ویــژه 

ــای  ــری از باوره ــوذ عناص ــرای نف ــتری ب ــن دوره، بس ــث در ای ــگارش حدی ــل و ن ــع نق ــت من سیاس

یهــودی از جملــه دربــاره خلقــت زن و اینکــه او از دنــده چــپ مــرد خلــق شــده و بنابرایــن طفیلــی 

مــرد و واســطه گنــاه اولیــه اســت، رواج یابــد و زمینــه را بــرای بازتولیــد عناصــر فرهنــگ جاهلــی و 

ــا احادیثــی  ــد. همیــن مباحــث کم کــم ب ــان مســلمانان فراهــم نمای ــه زن در می ــز ب ــگاه تحقیرآمی ن

ــر جــای خــود  ــه یکدیگ ــرد ب ــل زن و م ــرام متقاب ــر؟ص؟ نســبت داده می   شــد. احت ــه پیامب ــی ب جعل

ــرای مــورد  ــه نشــینی او و عــدم صاحیــت او ب ــر زن و خان ــه ســلطه بی   چــون و چــرای مــرد ب را ب

مشــاوره قــرار گرفتــن داد و هــدف ازدواج نیــز مســیری متفــاوت از اســام یافــت )جعفرنیــا، 1393: 91- 

107(. در چنیــن فضایــی، اطاعــات نادرســت تاریخــی در مــورد ازدواج چهره   هــای برجســته اســام 

ماننــد رســول خــدا؟ص؟ و اهــل بیــت ایشــان یعنــی علــی؟ع؟ هــم رواج یافــت. مثــًا یکــی از مهمتریــن 

وقایعــی کــه دربــاره آن، اخبــار نادرســت جعــل شــد، ازدواج رســول خــدا؟ص؟ بــا عایشــه بــه عنــوان 

دختــری بــا ســّن 6 تــا 9 ســاله بــوده اســت. ایــن اطاعــات نادرســت در مــورد ســّن عایشــه و حتــی 

حضــرت فاطمــه ؟ع؟ تواتــر و شــیوع یافــت و ســبب برداشــت نادرســت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم 

ــروعیت  ــکی در مش ــی مستمس ــرای برخ ــان و ب ــت؟مهع؟ ایش ــل بی ــدا؟ص؟ و اه ــول خ ــیره رس از س

ــدان  ــگران و ناق ــواهد از پژوهش ــل ش ــع و تحلی ــن و مناب ــا قرای ــد. ام ــته ش ــری پنداش کودک همس

نشــان می   دهــد ســّن عایشــه در هنــگام ازدواج بــا پیامبــر؟ص؟ حــدود 17 ســال و فاطمــه؟اهع؟ نیــز در 

ــد  ــی اســت کــه منابعــی مانن ــوده اســت. ایــن در حال ــگام ازدواج در ســنینی حــدود 15 ســال ب هن

طبــری تولــد هــر چهــار فرزنــد ابوبکــر را پیــش از بعثــت دانســته اند. بنابرایــن اگــر عایشــه یکســال 
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قبــل از بعثــت بــه دنیــا آمــده باشــد، حداقــل در زمــان هجــرت، ســیزده یــا چهــارده ســال داشــته 

اســت. همچنیــن عایشــه در شــماره ســابقین در اســام قلمــداد شــده و بایــد در آن هنــگام حداقــل 

9 ســاله داشــته باشــد. برخــی گفته   انــد اســماء خواهــر عایشــه، ده ســال از او بزرگتــر بــوده و در ســال 

اول هجــرت، بیســت و هفــت ســاله بــوده کــه نشــان می   دهــد عایشــه در ایــن هنــگام هفــده ســاله 

ــروة  ــه ســّن عایشــه را پاییــن نشــان می   دهــد، از ع ــی ک ــر بیشــتر روایت   های اســت. از ســوی دیگ

ــرای  ــر ب ــه هــدف ســاختن جایگاهــی برت ــن منقــوالت ب ــر، خواهــر زاده او نقــل شــده و ای ــن زبی ب

عایشــه در میــان زنــان رســول خــدا ؟ص؟ جعــل شــده اســت. همــه ایــن مــوارد کــم ســّن بودن عایشــه 

را بــه شــدت مــورد ســوال قــرار می   دهــد و مشــخص می   کنــد ایــن روایــات مربــوط بــه خــردی ســّن 

ــرای تخریــب شــخصیت رســول خــدا  ــان و ب عایشــه از ســندیت برخــوردار نیســت و در دوره اموی

ســاخته شــده اســت )زرگــری نــژاد(. البتــه مورخــان و محدثــان بــر ایــن نکتــه کــه ازدواج عایشــه 

ــه  ــه بلک ــه از روی عاق ــا عایشــه و حفصــه، ن ــر؟ص؟ ب ــوده و ازدواج پیامب ــر ب ــه پیشــنهاد ابوبک ــا ب بن

بــرای تحکیــم پایه   هــای اجتمــاع نوپــای اســام بــوده اشــاره نموده   انــد )نیکــو، 1389: 144(. نمونــه 

ــد  ــز می   توان ــا عایشــه نی ــار ســنجیده حضــرت خدیجــه؟اهع؟ در برخوردهــای اجتماعــی ب ــاوت رفت تف

تأییــدی بــر نفــی ازدواج   هــای زودهنــگام باشــد. 

شــاهدی دیگــر بــر ایــن مدعــی، حضــرت خدیجــه؟اهع؟ اســت کــه در بلــوغ و پختگــی کامــل بــا 

شــناخت روح محمــد؟ص؟ بــا او ازدواج کــرد. ایشــان نــه تنهــا از پایــگاه اشــرافی خــود عــدول کــرد، 

ــق و  ــا خل ــچ تناســبی ب ــه هی ــی ک ــم گســتردگی رنج هــا و دردهای ــرگ و علی   رغ ــا لحظــه م ــه ت بلک

ــاه و  ــام هســتی، رف ــد و تم ــر؟ص؟ مان ــار پیامب ــت او نداشــت، در کن ــا موقعی ــان ب خــوی اشــرافی زن

آســایش خویــش را تقدیــم حضــرت کــرد. تــداوم زندگــی خدیجــه؟اهع؟ بــا حضــرت رســول اکــرم؟ص؟ 

کــه از زاویــه نگــرش زنــان معمولــی، جــز اســتمرار حرمــان و اضطــراب و گــذر از رفــاه بــه فقــر نبــود، 

جــز بــا عشــق خدیجــه؟اهع؟ بــه محمــد؟ص؟ قابــل تحلیــل نیســت. خدیجــه؟اهع؟ نــه تنهــا راه کمــال را بــر 

محمــد؟ص؟ نبســت، کــه خــود نیــز بــال پــرواز ســریع تر او شــد )زرگــری نــژاد، 1393: 288- 291(. بــر 

عکــس عایشــه کــه در ســن جوانــی بــا پیامبــر ؟ص؟ ازدواج کــرده بــود، رفتارهایــی از ســر حســادت و 

در قالــب ســنن زمانــه از خــود نشــان مــی   داد. از علــی؟ع؟ و عایشــه نقــل شــده اســت، روزی حضــرت 

محمــد؟ص؟ در جمــع همســران خــود بــی اختیــار بــه یــاد خدیجــه؟اهع؟ گریســت، عایشــه گفــت: ای 

ــخ داد:  ــگ پاس ــد؟ص؟ بی درن ــی؟ محم ــه می   کن ــد گری ــی اس ــرخ از بن ــی س ــر پیرزن ــا ب ــد؟ص؟ آی محم

ــی  ــرد، هنگام ــم ک ــد او تصدیق ــب می   کردی ــرا تکذی ــما م ــی ش ــه وقت ــی ک ــم. زن ــر او می   گری آری ب

ــد آورد  ــم فرزن ــد او برای ــم بودی ــه شــما عقی ــی ک ــان آورد و زمان ــد، او ایم ــر می   ورزیدی ــه شــما کف ک

ــل،  ــد حنب ــه، ج3: 128؛ احم ــه و النهای ــه، ج1: 282؛ البدای ــل از االصاب ــه نق ــژاد،1393: 291 ب ــری ن )زرگ
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مســند، ج6: 117-118(. یکبــار هــم کــه پیامبــر؟ص؟ بــا شــوق شــباهت ابراهیــم را بــه زبــان آورد، عایشــه 

کــه نمی   توانســت شــوق ایشــان را تحمــل کنــد، بــا تلخــی ایــن شــباهت را انــکار کــرد وگفــت: او 

بــه مــادرش شــباهت دارد نــه بــه تو)زرگــری نــژاد،1393: 551(. 

در میــان شــیعیان نیــز تواتــر و مشــهوریت ازدواج حضــرت فاطمــه؟اهع؟ بــا حضــرت علــی؟ع؟ کــه 

از ســّن کــم ایشــان در هنــگام شــهادت اســتنباط می   کننــد، گرچــه بــه صراحــت مــورد اشــاره قــرار 

ــداد  ــالی قلم ــران در خردس ــرای ازدواج دخت ــوزی ب ــاهد و مج ــد ش ــک می      توان ــا بی   ش ــه، ام نگرفت

ــروج الذهــب مســعودی ســّن ایشــان را  ــد م ــع مانن ــه برخــی مناب ــی اســت ک ــن در حال ــردد. ای گ

در زمــان شــهادت تــا ســی و ســه ســال هــم نوشــته اند )مســعودی(. دکتــر شــهیدی در پژوهشــی 

ــان  ــیره و مورخ ــندگان س ــوم نویس ــی از عم ــه تأس ــرا؟اهع؟ و ب ــرت زه ــی حض ــی از زندگان اختصاص

ــن  ــن اســحاق و اب ــی، اب ــرج اصفهان ــاذری، ابوالف ــری، ب ــد طب اهــل ســنت و جماعــت ســنت مانن

عبدالبــر، تولــد ایشــان را پنــج ســال پیــش از بعثــت دانســته و بــا قرایــن و شــواهد کافــی اعتقــاد 

تذکــره نویســان و بــزرگان علمــای شــیعه ماننــد کلینــی، ابــن شــهر آشــوب و اربلــی را در مــورد تولــد 

ــگام درگذشــت در  ــن ســن ایشــان را هن ایشــان در ســال پنجــم بعثــت درســت ندانســته و بنابرای

حــدود 29 ســال می دانــد )شــهیدی، 1379: 24 بــه بعــد(. البتــه ایــن ســخن بــا ســّن و تولــد اولیــن 

فرزنــد ایشــان امــام حســن مجتبــی؟ع؟ کــه در نیمــه رمضــان ســال ســوم هجــرت بــه دنیــا آمــد)رک: 

مهــدوی دامغانــی و باغســتانی، مدخــل حســن بــن علــی( نیــز همخوانــی دارد.
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نتیجه گیری

احــکام دیــن اســام در حــوزه خانــواده، بهتریــن و کامل تریــن احــکام بــرای تحکیــم بنیــان خانواده 

و وصــول بــه آرامــش و ســعادتمندی اســت. در امــر ازدواج، عقانیــت، اخــاق و مصلحت   اندیشــی 

کــه بیانگــر وحیانــی بــودن احــکام آن اســت، دیــده می   شــود. 

ــد، مــراد  ــَن« )طــاق:4( اســتفاده کرده ان ــْم یِحْض ــی َل ِئ ــر »َو الالَّ ــا و مفســران، از تعبی برخــی فقه

دخترانــی هســتند کــه بــه ســن بلــوغ نرســیده و زیــر نــه ســال هســتند و بــه طــور ضمنــی در ایــن 

ــر از  ــد غی ــدن می توان ــض نش ــه حی ــی ک ــت. در حال ــده اس ــادر ش ــری ص ــوز کودک همس ــه مج آی

ِصغــر ســّن و از علتــی دیگــر باشــد. همچنیــن تعبیــر »ِإِن اْرَتْبُتــْم« یعنــی؛ هــر گاه در حیــض شــدن 

زن شــک و تردیــد کنیــد، بــا کودک همســری ســازگاری نــدارد. زیــرا شــک، زمانــی ایجــاد می شــود 

کــه انتظــار حیــض وجــود داشــته باشــد و انتظــار حیــض متناســب بــا زن بالغــه اســت نــه دخترانــی 

ــان از  ــات اطمین ــر ســن، خــود از موجب ــن ســبب ِصَغ ــه ســن حیــض نرســیده اند. بدی ــوز ب ــه هن ک

عــدِم حیــض اســت. 

مــراد از »صالحیــن« )نــور:32(، صالــح بــرای تزویــج اســت، نــه صالــح در اعمــال؛ و اینگونــه تعبیــر 

ــد،  ــن کار را دارن ــی ای ــه شایســتگی و آمادگ ــزان خــود ک ــان و کنی می شــود: ازدواج را در حــق غام

عملــی کنیــد. ســیاق آیــه 32 ســوره نــور بــه دو نکتــه اشــاره دارد: مــراد از »االیامــی« مــردان و زنــان 

مجــرد و َعَزب انــد و دختــران و پســرانی کــه هنــوز بــه بلــوغ عقلــی، اجتماعــی، اقتصــادی و دینــی 

ــِت لفــظ، کودک همســری  ــوان از عمومی ــا بت ــم« باشــند ت ــد مصــداِق »اّی الزم نرســیده اند، نمی توانن

ــتگی و  ــر شایس ــده، بیانگ ــع ش ــیاق واق ــه در س ــَن« ک اِلِحی ــوم »الصَّ ــن مفه ــرد. همچنی ــز ک را تجوی

آمادگــی بــرای ازدواج اســت کــه بــا صراحــت در ردِّ کودک همســری قابــل اســتناد اســت.

ــه  ــش ک ــه آرام ــول ب ــه وص ــت. از جمل ــارض اس ــکاح در تع ــی ن ــوازم قرآن ــا ل ــری ب کودک همس

ــرو رشــد  ــن آرامشــی، در ِگ ــه چنی ــن ب ــب اســت و دســت یافت ــل و قل ــت عق ــس و الف ــگاه ان جای

عقلــی، عاطفــی و بــه تعبیــری بلــوغ همــه جانبــه اســت و کودک همســری بــه دلیــل عــدِم وصــول 

ــاورد.  ــراه بی ــه هم ــی را ب ــش الزم در زندگ ــد آرام ــدی، نمی   توان ــن رش ــه چنی ب

ــمانی  ــری و جس ــته   های ظاه ــاس داش ــط براس ــه فق ــق ورزی، ن ــی، عش ــگ قرآن ــاس فرهن براس

ــر و  ــه ظاه ــت ک ــی اس ــب روحان ــوی و تناس ــای معن ــای ویژگی   ه ــر مبن ــه ب ــل، بلک ــرف مقاب ط

جســمانیت را هــم تحــت پوشــش خــود قــرار می دهــد و در مســیر کمــال، انســان را بــه عشــق الهــی 

پیونــد می   دهــد و وصــول بــه چنیــن رابطــه   ای نیازمنــد درک متقابــل و بلــوغ همــه جانبــه اســت.
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در روایــات، بــه مفســده کودک همســری اشــاره شــده اســت و روایــاِت کودک همســری براســاس 

اصــول فقه   الحدیــث بــا قاعــده ال ضــرر و ال حــرج -کــه هــر دو ناظــر بــر احــکام اولیــه اســت، حتــی 

ــت احادیــث- محــدود می   شــود. از نظــر شرع )نســاء:6( و روان شناســی،  ــه فــرض صحــت و دالل ب

رشــید بــودن فــرد در ازدواج مدخلیــت دارد. یعنــی یــک  پســر بــه صــرف آنکــه عاقــل و بالــغ اســت 

نمی توانــد بــا دختــری ازدواج کنــد. همچنانکــه بــرای دختــر نیــز عاقــل بــودن و رســیدن بــه ســن 

بلــوغ دلیــل کافــی بــرای  ازدواج نیســت و عــاوه بــر بلــوغ و عقــل، رشــد نیــز الزم اســت. 

ــّن  ــده س ــخ آم ــه در تاری ــه ک ــت. آنگون ــری اس ــر رِد کودک همس ــز، بیانگ ــی نی ــی تاریخ  بررس

ــات  ــوده اســت. روای ــع ازدواج 17 ســال و ســّن حضــرت فاطمــه؟اهع؟ حــدود 15 ســال ب عایشــه موق

مربــوط بــه ســّن پاییــن عایشــه هنــگام ازدواج را بایــد در گفتمــاِن افتخــار قبیلــه   ای و رقابــِت بیــن 

همســران فهمیــد کــه بــاز تولیــد عناصــر فرهنــگ جاهلــی در حــوزه خانــواده و نــگاه بــه زن اســت. بــا 

ایــن تعبیــر کــه اگــر ســّن عایشــه را پاییــن گــزارش دهنــد، می   تواننــد بــه قبایــل دیگــر تفاخــر کننــد.

ــگام  ــم ایشــان در هن ــی؟ع؟ از ســّن ک ــا حضــرت عل ــه؟اهع؟ ب ــز ازدواج فاطم ــان شــیعیان نی در می

شــهادت اســتنباط شــده اســت. حــال آنکــه برخــی منابــع، ســّن ایشــان را زمــان شــهادت تــا ســی 

و ســه ســال هــم نوشــته اند. همچنیــن پژوهشــگران تولــد حضــرت فاطمــه؟اهع؟ را پنــج ســال پیــش 

ــزرگان علمــای شــیعه  ــا قرایــن و شــواهد کافــی، اعتقــاد تذکــره نویســان و ب از بعثــت دانســته و ب

ماننــد کلینــی، ابــن شــهر آشــوب و اربلــی را در مــورد تولــد ایشــان در ســال پنجــم بعثــت درســت 

ندانســته اند. بــا ایــن بیــان ســن ایشــان را هنــگام درگذشــت حــدود 29 ســال می   داننــد. البتــه ایــن 

ســخن بــا زمــان تولــد اولیــن فرزنــد ایشــان حســن بــن علــی؟ع؟ کــه در نیمــه رمضــان ســال ســوم 

هجــرت بــه دنیــا آمــد نیــز همخوانــی دارد.
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____________)1397(، بررســی روایــی و عقانــی ازدواج رســول خــدا؟ص؟ بــا زینــب بنــت حجــش، دو فصلنامــه 	 

علمــی- ترویجــی ســیره پژوهــی اهــل بیــت؟ع؟، ســال چهــارم، شــماره ششــم، بهــار و تابســتان.

زمخشری، محمود ) 1407(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی. 	 

__________ )بی   تا(، أساس البالغة، بیروت: دارصادر.	 

ســالم، عبدالعزیــز)1391(، تاریــخ عــرب قبــل از اســالم، ترجمــه باقــر صــدری نیــا، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، 	 

تهــران.

ــای 	  ــاد پژوهش ه ــری، بنی ــین صاب ــق حس ــه و تحقی ــی، ترجم ــین)1396(، امال ــن حس ــی ب ــی، عل ــید مرتض س

اســامی، مشــهد.

شــاه ســنایی، محمــد رضــا و ســید کاظــم طباطبایــی،)1396(، بررســی نظریــه حجــاب حداقلــی دربــاره وضعیــت 	 

پوشــش در عصــر جاهلیــت و در صــدر اســام، فصــل نامــه پژوهش   هــای تاریخــی، پیاپــی 34، تابســتان 1396ش.

شهیدی، سید جعفر)1379(، زندگانی فاطمه الزهرا، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی.	 

شیخ حر عاملى، محمد بن حسن  )1409  (، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السام . 	 

شــیخ طوســى، ابوجعفــر محمــد بــن حســن )1390ق(، االســتبصار فیمــا اختلــف مــن الخبــار، تهــران: دارالکتــب 	 

اإلسامیه. 

ــان، ســال 11، شــماره 3، صــص 	  ــرآن، پژوهشــنامه زن ــر ق ــه، )1399(، کودک همســری از نظ شــکوری راد، صدیق

.163-141

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، )1415(، المحیط فی اللغة، بیروت: عالم الکتب.	 

ــت، 	  ــای زوجی ــق ارزش   ه ــک و تحق ــق رمانتی ــان عش ــه می ــی، )1391(، رابط ــیمین ویس ــراب و س ــی، ابوت طالب

ــماره 56. ــال 14، ش ــان، س ــردی زن ــات راهب مطالع

طباطبایــی، ســید محمــد حســین، )1417(، المیــزان فــی تفســیرالقرآن، قــم: دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه 	 

مدرســین حــوزه علمیــه قــم.

طبرسی، فضل بن حسن، )1372(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.	 

______________ )1377(، تفســیر جوامــع الجامــع، تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران و مدیریــت حــوزه علمیــه 	 

. قم

طوسی، محمد بن حسن، )بی   تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی.	 

طیب، سید عبدالحسین، )1378(، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسام.	 

فاضــل مقــداد، جمــال الدیــن مقــداد بــن عبــداهلل، )1419(، کنزالعرفــان فــی فقــه القــرآن، مجمــع جهانــی تقریــب 	 

ــامی. مذاهب اس
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فراهیدى، خلیل بن احمد، )بی تا(، العین، قم: بی نا.	 

ــات 	  ــر تبلیغ ــارات دفت ــز انتش ــم: مرک ــرآن، ق ــیر الق ــی تفس ــی ف ــن، )1418(، الصف ــا محس ــانی، م ــض کاش فی

ــامی. اس

قرائتی، محسن، )1383(، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.	 

قرشی، سید علی اکبر، )1377(، تفسیر أحسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت.	 

قرطبی، محمد بن احمد، )1364(، الجامع لحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.	 

کلینــى، محمــد بــن یعقــوب )1407(، الکافــی )ط - اإلســامیة(، محقــق / مصحــح: غفــارى علــى اکبــر و آخونــدى، 	 

محمــد، تهــران: بی نــا.

ــاده، بیــروت: مؤسســه األعلمــی 	  گنابــادی، ســلطان محمــد، )1408(، تفســیر بیــان الســعاده فــی مقامــات العب

ــات. للمطبوع

مصطفــوى، حســن ، )بی تــا(، التحقیــق فــى کلمــات القــرآن الکریــم ، بیــروت- قاهــره- لنــدن : دار الکتــب العلمیــة- 	 

مرکــز نشــر اثــار  عامــه مصطفــوی.

__________ )1380(، تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب.	 

مطهری، مرتضی، )بی   تا(، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران: انتشارات صدرا.	 

__________)1368(،  فطرت، تهران: انتشارات صدرا. 	 

مقصــوده، ســوده، و همــکاران،)1399(، بررســی رابطــه   ی ســبک   های عشــق   ورزی بــا ســازگاری زناشــویی )مــورد 	 

مطالعــه: زنــان شــاغل شــهر کرمــان(، مطالعــات راهبــردی زنــان، دوره 23، شــماره 90، زمســتان 1399ش، صــص 

.)150-132

مــکارم شــیرازى، ناصــر، )1424(، کتــاب النــکاح،  تهیــه و تنظیــم جمعــى از فضــاء، قــم: مدرســه االمــام علــى 	 

بــن ابــى طالــب ؟ع؟.

_____________ )1374 (، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب اإلسامیة.	 

مهــدوی دامغانــی، محمــود و اســماعیل باغســتانی، )بی تا(،حســن بــن علــی، امــام، دانشــنامه جهــان اســالم، 	 

بنیــاد دایــره المعــارف اســامی.

نجفی خمینی، محمد جواد، )1398(، تفسیر آسان، تهران: انتشارات اسامیه.	 

نصیــری، محمــد و حســین زارعــکار، )1396(، تحلیلــی جامعــه شــناختی مســئله زنــده بــه گــور کــردن دختــران 	 

ــار و تابســتان،  ــران، شــماره 20، به ــه پژوهش هــای تاریخــی اســالم و ای ــی، مجل ــره العــرب عصــر جاهل در جزی

1396: ص 214-197.

هوشــنگی، حســین و همــکاران، )1393(، اهمیــت و جایــگاه عشــق بیــن همســران در ســبک زندگــی اســامی- 	 

قرآنــی، دو فصلنامــه علمــی پژوهشــی مطالعــات قــرآن و حدیــث، ســال 7، شــماره 2، ص 143-117.

یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم )1409(، عروه الوثقی، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.	 
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