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دستخوش تغییر کرده است. با این حال با در نظر گرفتن مبانی الهی نظام حقوقی 
ایران و با اعتقاد به جامعیت و جهان شمولی احکام اسالم در پاسخ گویی به تمامی 
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تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحوالت حقوقی خانواده در اسناد 
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مقدمه

خانواده شالوده ی حیات اجتماعی است و ورای وظیفه ی تکثیر نسل، 

وظایف متعدد دیگری را مثل تولید اقتصادی، فرهنگ پذیر و مهم تر از همه 

افراد بر عهده دارد. خانواده عامل واسطه ای است که قبل  دین پذیر کردن 

از ارتباط مستقیم فرد با گروه ها، سازمان ها و جامعه نقش مهمی  در انتقال 

و  معقول  ترتیب  بدین  می کند.  ایفاء  افراد  به  فرهنگی  و  دینی  ارزش های 

منطقی است که ساختارهای حقوقی چنین نهادی با این درجه از اهمیّت 

همیشه مورد توّجه شارع اسالم و مقنن ایرانی و اسناد بین المللی باشد.

به همین دلیل از ابتدای تقنین در ایران تا وقوع انقالب اسالمی 20 مورد 

قانون گذاری که 6 مورد آن نسخ و اصالح بوده و پس از انقالب اسالمی نیز 

49 فقره قانون گذاری که 17 مورد آن اصالح، نسخ و الحاق بوده، رخ داده 

است )روشن 1385: 63(. این تعداد متن قانونی درباره ی خانواده هر چند بیانگر 

توّجه فراوان به نهاد خانواده و ساختارهای حقوقی آن در نظام حقوقی ایران 

است، اّما از جهت دیگر بیانگر آن است که اگر از ابتدا بنای قانون گذاری 

بر آموزه های شرعی اسالم می بود، این میزان تغییر قانون رخ نمی   داد. البته 

بخشی از این قانون گذاری ها مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با الحاق به 

برخی اسناد بین المللی که در مقایسه با مبنای دینی حقوق ایران در درجه ای 

پایین تر قرار دارند، صورت گرفته است.

کشورهای اسالمی نیز به خانواده توّجه ویژه داشته اند، آنجا که ماده ی 5 
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کنوانسیون حقوق بشر اسالمی- که منطبق بر آموزه های اسالم است و این امر 

از مواد مختلف این کنوانسیون به خصوص مواد 24 و 25 به خوبی استنباط 

می شود – درباره ی اهمیّت خانواده می گوید: »الف( خانواده، پایه ی ساختار 

جامعه و زناشویي اساس ایجاد آن است، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج 

دارند و هیچ قید و بندي که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمي تواند 

از این حق آنها جلوگیري کند. ب( جامعه و دولت موظف است موانع را 

از سر راه ازدواج برداشته و راه هاي آن را آسان و از خانواده حمایت کند«.  

در حالی که در فرهنگ، اقتصاد، فلسفه و حقوق غربی لیبرال- که اسناد 

بین المللی منبعث از آن است-  برابری و تساوی ظاهری در تمام حقوق 

و تکالیف برای زنان و مردان وجود دارد و مبنای حقوق زن در خانواده 

و در جامعه برابری است، قوانین این نظام حقوقی- که اسناد بین المللی را 

متأثر کرده است- نیز در راستای این اصل تدوین می شود و حقوق لیبرال 

دموکراسی غربی درباره ی زن و خانواده بر این مبنا شکل گرفته و بر اسناد 

بین المللی نیز تأثیرگذار بوده است. این در حالی است که اسالم درباره ی 

حقوق خانوادگی زن و مرد، مبانی خاصی دارد و برخی از حقوق و تکالیف 

و مجازات ها را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته است، 

در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضعیت 

متفاوتی در نظر گرفته است. بدین ترتیب مبنای تدوین حقوق خانوادگی 

در شریعت اسالمی امور فطری و تکوینی بشر است که شارع اقدس با علم 
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نظرگاهی  با  به شایستگی ها و محدودیت های زن و مرد و  الیتناهی خود 

خانواده  در  کدام  هر  برای  تکالیف  و  متناسب حقوق  تشریع  به  فرابشری 

پرداخته است.

تفاوت در مبنای حقوق زن و خانواده در حقوق اسالمی و حقوق لیبرال 

و ادعای واهی کارا بودن حقوق لیبرال دموکراسی نسبت به سایر سیستم های 

درباره ی  را  غرب  و  اسالم  حقوقی  نظام  بین  تطبیقی  مطالعه  ی  حقوقی، 

ساختارهای حقوقی خانواده ضروری می سازد. هدف از بررسی مقایسه ای 

ساختارهای حقوقی خانواده در شریعت اسالمی و اسناد بین المللی- که متأثر 

از حقوق لیبرال است- نمایاندن واهی بودن ادعای روزآمدی اسناد بین المللی 

در زمینه ی ساختارهای حقوقی خانواده در مقابل شریعت اسالمی و نمایان 

کردن ساختارهای حقوقی مترقّی خانواده در اسالم در صدها سال قبل  از 

اسناد بین المللی است. بنابراین هدف اساسی از این مطالعه ی تطبیقی نمایاندن 

نقایص اسناد بین المللی - که مدعی ارائه ی پیشنهادات به روز و مناسب برای 

دفع مشکالت جهانی عام الشمول در ساختارهای حقوقی خانواده هستند- و 

همچنین نشان دادن مبانی و اهداف و احکام عالیه ی حقوق اسالمی درباره ی 

ساختار حقوقی خانواده در برابر ادعای واهی کارآمد بودن توصیه های اسناد 

بین المللی در این زمینه است.           

در این مقاله سعی شده است ساختارهای حقوقی خانواده ابتدا در اسنادی 

ایران عضو آنها نمی باشد  ایران عضو آنهاست و سپس در اسنادی که  که 
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این گونه  بررسی شوند. عّلت  با احکام حقوقی اسالم  مقایسه ای  از منظر 

تقسیم بندی مطالب تحلیل آسان تر این اسناد و بیان ایرادات وارد بر آنهاست، 

زیرا مبانی شرعی خانواده و حمایت های خاص اسالم از این نهاد مقدس در 

حقوق ایران بر خواننده ی آگاه، روشن و مسّلم است. 

1( اسناد بين المللی که ايران عضو آنهاست 

1-1( کنوانسیون مربوط به رضایت به ازدواج، حّداقل سن براي ازدواج و 

ثبت ازدواج ها1 و توصیه نامه درباره ی رضایت به ازدواج، حّداقل سن براي 

ازدواج و ثبت ازدواج ها2

نهاد حقوقی ازدواج - به عنوان مبنای اصلی و مشروع تشکیل خانواده در 

تمدن بشری- و مسائل مربوط به آن مثل حّداقل سن نکاح و ازدواج مبتنی 

بر رضایت طرفین از جمله موضوعات مهم در جوامع بشری است. در این 

زمینه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این نهاد گرد 

هم آمده و کنوانسیونی بین المللی را که دربرگیرنده ی پیشنهادهایی درباره ی 

 A بنیان های حقوقی ازدواج و امور مرتبط با آن است بر اساس قطعنامه ی

1763 مورخ 7 نوامبر 1962، به تصویب رسانده اند. همچنین همان مرجع در 

1- Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and 
Registration of Marriages.
2- Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and 
Registration of Marriages.  
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سال 1965 توصیه نامه ی مربوط به این امر را در قالب قطعنامه ی 2018 به 

تصویب رسانده است.

نهاد را  این  لیبرال، احکام  البته تفاوت مبانی نکاح در اسالم و حقوق 

از اساس تحت تأثیر قرار می دهد. نکاح در شریعت اسالمی فراتر از یک 

معامله ی حقوقی و به عنوان »شبه عبادت« معرفی شده، چرا که در فضیلت آن 

آمده است: »کسی که ازدواج می کند، نیمی از دینش را حفظ می نماید« )عاملی: 

ج 20، 17(، اّما در حقوق لیبرال، در بهترین اوصاف، ازدواج تنها معامله ای دو 

جانبه محسوب و در مواردی به عنوان قید و بندی بر آزادی بی حد و حصر 

بشری نیز معرفی شده است. بدین ترتیب ازدواج در شریعت اسالمی مبتنی 

بر ایدئولوژی الهی- برای تعالی بشر و با آثار اخروی تشریع شده، اّما در 

حقوق غربی - که الهام بخش اسناد بین المللی است - تنها عملی مادی و 

مربوط به دنیای فعلی بشری است.     

کنوانسیون مذکور یک مقدمه و 10 ماده دارد که مقدمه ی آن ازدواج و 

رضایت به آن را از حقوق بنیادین بشری دانسته است. مقدمه با اشاره به 

سابقه ی فعالیت های بین المللی درباره ی ازدواج از جمله ماده ی 16 اعالمیه ی 

جهاني حقوق بشر و قطعنامه ی 843 سال 1954 مجمع عمومی مبنی بر اینکه 

بعضي رسوم و روش هاي باستاني مربوط به ازدواج با اصول تعیین  شده در 

منشور ملل متحد و اعالمیه ی جهاني حقوق بشر مغایرند، اهداف اصلی این 

کنوانسیون را لغو چنین رسوم، قوانین و روش هاي باستاني، تضمین آزادي 
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کردن  نامزد  و  کودکان  ازدواج هاي  کامل  همسر، حذف  انتخاب  در  کامل 

دختران جوان پیش از سن بلوغ و تعیین مجازات هاي مناسب دانسته است.

این مقدمه به خصوص درباره ی رسوم باستانی ازدواج، حکم جدیدی 

بیان نکرده و با مراجعه به احکام اسالمی به سادگی می توان منسوخ بودن این 

رسوم غلط درباره ی ازدواج را صدها سال پیش از تصویب این کنوانسیون 

در احکام اسالمی استنباط کرد؛ برای مثال می توان به بطالن نکاح شغار1 

اشاره کرد و مصداق  فقه شیعه  بوده است- در  - که جزء رسوم جاهلی 

این رسوم باستانی است که کنوانسیون مذکور صدها سال پس از پیش بینی 

حکم مربوطه در اسالم تازه به قباحت این نوع رسوم پی برده است و از آن 

دوری می جوید. بدین ترتیب این سؤال به ذهن خطور می کند که جامعه ی 

بین المللی تا این زمان در این باره، چه می کرده است؟   

مباحث مربوط به ازدواج در کنوانسیون به سه دسته تقسیم می شود؛ لزوم 

تعیین حّداقل سن قانونی برای ازدواج، لزوم وقوع هر ازدواجی با رضایت 

طرفین و لزوم ثبت همه ی ازدواج ها در دفتر اسناد رسمی مناسب. قطعنامه ی 

2018 پا را فراتر گذاشته و درباره ی حّداقل سن ازدواج و ازدواج با رضایت 

کامل و آگاهانه، توصیه هایی در این باره کرده است. این سند نیز همانند 

کنوانسیون به مباحث سه گانه ی مذکور توّجه داشته و تنها مسئله ی جدید، 

ازدواج وکالتی است که مجاز دانسته نشده است. البته آنچه در این دو سند 

1 - نکاح شغار عبارت است از اینکه دو مرد، دو زن را به نکاح خود بگیرند و مهر هر کدام از 
زن ها، نکاح زن دیگر باشد )محقق حّلی 1402: 181(.



142

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

13
90

ن  
ستا

زم
  /

 54
ره 

شما
 / 

هم
رد

چها
ل 

سا

ذکر شده است بر اساس همان مبنای غلط برابری حقوق و تکالیف زن و مرد 

در جامعه است - که اشاره شد. بنابراین در مجموع از این دو سند در ارتباط 

مستقیم با نهاد حقوقی ازدواج، می توان چهار نکته ی حقوقی استخراج کرد:

1-1-1( تعیین حّداقل سن ازدواج

حّداقل سن ازدواج یکی از دغدغه های مشترک قانون گذاران بوده است. 

طرح این موضوع به شکل فرامّلی بیانگر توّجه بین المللی به منظور تعیین 

تکلیف برای امری است که روزانه در تمامی ملل به کار گرفته می شود و 

مردم با آن سروکار دارند.

در قرآن کریم علی رغم تعیین نشدن حّداقل سن برای نکاح، در آیه ی 6 

سوره ی مبارکه ی نساء از عبارت »بلغوا النکاح« استفاده شده است که منظور 

از آن سنی است که فرد قادر به مواقعه و زناشویی است و مراد صرف بلوغ 

احتالم نیست )طبرسی 1415 ق: ج3، ص20(. وجود این عبارت و این عقیده که 

بلوغ نه تنها امری قراردادی و الیتغیّر بلکه موضوعی تکوینی و تعبدی است 

)موسوی بجنوردی 1386: 198( مؤید این مطلب است که تعیین الیتغیّر حّداقل 

سن ازدواج در اسناد مذکور نه به عنوان یک مزیّت بلکه به عنوان نقصی 

در مقابل احکام اسالم می باشد، چه آنکه ممکن است طفِل واجِد حّداقل 

سن، فاقِد توانایی الزم برای زناشویی )با توّجه به تفسیر آیه ی شریفه( باشد. 

بدین ترتیب تعیین نکردن سنی خاص در قرآن کریم برای نکاح در مقابل 

تعیین سن در اسناد بین المللی این مزیّت را دارد که نه تنها سن بلکه شرایط 
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فیزیکی و روانی الزم برای نکاح در قرآن کریم مد نظر بوده و همین امر 

منجر به کاستن از ازدواج کودکانی می شود که علی رغم داشتن حّداقل سن، 

فاقد شرایط الزم برای زندگی زناشویی هستند و نیز امکان ازدواج برای نادر 

افرادی که بلوغ و آگاهی های الزم بلکه نیاز شدید را طبق عرف و تشخیص 

عقلی اعالم می کنند. بنابراین در دیدگاه اسالمی نسبت به اسناد بین المللی در 

این باره برتری معقولی مشهود است.

روشی که قرآن کریم در تعیین حّداقل شرایط الزم - نه تعیین حّداقل سن 

- برای نکاح به کار بسته است به دلیل رعایت هر چه بیشتر غبطه ی اطفالی 

که فاقد شرایط جسمانی و روانی ازدواج هستند، حمایت های بیشتری نسبت 

به اسناد بین المللی و سیستم های حقوق بشری از کودکان مقّرر داشته است.   

بدین ترتیب بلوغ نکاح نیز نه امری نوعی بلکه شخصی و موردی است 

و آنچنان که در فقه شیعه آمده، بهتر است تا زمانی که بلوغ نکاح مسّلم نشده 

به منظور رعایت غبطه ی طفل، اختیار نکاح فقط بر عهده ي ولی، وصی و 

حاکم باشد )نجفی 1367: ج 29، ص170( تا مبادا به دلیل عدم رشد توانایی های 

الزم، ازدواج اطفال به وقوع بپیوندد. بدین ترتیب مالک سن ازدواج، قابلیت 

جسمانی برای تمکین به معنای خاص است که این توانایی به لحاظ شرایط 

اقلیمی، زمانی و جسمی به خصوص در دختران در سنین متفاوتی ایجاد 

می شود )قاری سیّدفاطمی 1374: 139(.     

ماده ی 2 کنوانسیون 1962 در این باره مقّرر داشته: »کشورهاي طرف 
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این کنوانسیون باید براي تعیین حّداقل سن براي ازدواج اقدام قانوني انجام 

دهند. ازدواج هیچ فردي کمتر از این سن نباید به طور قانوني به وسیله ی 

هیچ فردي به ثبت برسد ...«. و اصل دوم قطعنامه 2018 نیز مقّرر کرده است: 

»کشورهاي عضو به منظور تعیین حّداقل سن براي ازدواج، که در هر حال 

نباید کمتر از 15 سال باشد،1 باید اقدام قانوني به عمل آورند؛ هیچ ازدواجي 

نباید به وسیله ی هیچ شخص کمتر از این سن به صورت قانوني به ثبت 

برسد ...«. فقدان ضمانت  اجرا برای افرادی که به ازدواج در سنی پایین تر از 

سن تعیین  شده، به خصوص در قطعنامه ی 2018 که 15 سال به صراحت 

مشخص شده است، اقدام کنند، اشکال این مقّررات است.

درباره ی حّداقل سن برای نکاح در حقوق ایران از تصویب قانون مدنی 

در سال 1314 اختالفات زیادی وجود داشته که در طول زمان و با سپری 

شدن مّدت زمان 67 ساله- یعنی با تصویب ماده ی 1041 قانون مدنی در سال 

1314 تا اصالح نهایی آن در سال 1381- پس از اصالحات فراوان، وضعیت 

فعلی ماده ی 1041 قانون مدنی به عنوان حداقل سن نکاح تعیین شده است.

ماده ی 1041 قانون مدنی 1314 مقّرر کرده بود »نکاح اناث قبل از رسیدن 

به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع 

1- الزم به ذکر است برخی از این مصوبات با زمینه های سیاسی بر اموری تأکید دارند، از 
جمله سیاست کاهش جمعیت در دنیا که بنا بر نظریه دفاع ملی آمریکاست، بر ضرورت 
اتخاذ سیاست هایی برای کاهش جمعیت از جمله کاهش، تأخیر و تعطیل ازدواج تأکید 

دارد.
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است. مع ذلک در مواردي که مصالحي اقتضاء کند با پیشنهاد مدعي العموم و 

تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولي در 

هر حال این معافیت نمي تواند به اناثي داده شود که کمتر از 13 سال تمام و 

به ذکوري شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند«. بدین ترتیب با وجود 

شرایط مذکور، حّداقل سن برای صحت نکاح دختران و پسران به ترتیب 13 

و 15 سال تمام بوده است.

در سال 1353 با تصویب ماده ی 33 قانون حمایت از خانواده، این ماده 

نسخ شد )جعفری لنگرودی 1386: 17( و حّداقل سن نکاح برای زنان و مردان 

به ترتیب 18 و 20 سال تعیین شد. پس از وقوع انقالب اسالمی، شورای 

مقّررات  الغاء  قانوني  » الیحه ی  با تصویب  انقالب اسالمی در سال 1358 

مخالف با ماده ی 1041 قانون مدني« با الغای مقّررات مغایر ماده ی 1041 

حّداقل سن الزم برای صحت نکاح را بار دیگر به 13 و 15 سال تمام برای 

دختران و پسران کاهش داد.

در اصالحات آزمایشی سال 1360 و اصالح دائمی سال 1370 این ماده 

بدین صورت اصالح شد: »نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.« و تبصره ی این 

ماده مقّرر می داشت: »عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ی ولي و به شرط رعایت 

مصلحت مولي علیه صحیح مي باشد.« البته نکاح در ماده مربوط به زناشویی و 

در تبصره در رابطه با عقد نکاح بود. در آخرین مرحله نیز ماده ی مذکور در 

سال 1381 به شکل کنونی اصالح شد: »عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 
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سن 13 سال تمام شمسي و پسر  قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسي 

منوط است به اذن ولي به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح«. 

پس حّداقل سن ازدواج در حال حاضر در ایران 13 و 15 سال تمام شمسی 

برای دختران و پسران می باشد و وقوع نکاح قبل از آن به صورت استثنایی 

و با رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، ممکن است.

البته بدیهی است که صرف تعیین حّداقل سن برای نکاح - آنچنان که 

در اسناد بین المللی آمده است- در مقایسه با احکام خاص اسالم - با قید 

شرایطی - بسیار ناچیز و اندک است، زیرا در فقه شیعه هر چند نکاح با دختر 

نابالغ کمتر از نه سال سن از نظر شرعی- با والیت پدر یا جد پدری، وصی 

یا حاکم شرع- ایرادی ندارد، اّما برقراری رابطه ی جنسی با چنین دختری به 

نحوی که موجب افضاء او گردد نه تنها موجب ضمان مالی است و شوهر 

بایستی دیه ی جنایت خود را که معادل دیه ی نفس است )حّلی 1419: ج 9، 

ص387( بپردازد بلکه این دیه خود داللت بر عدم جواز ضمنی این عمل دارد. 

بدین ترتیب از مباحث حّداقل سن نکاح در اسناد بین المللی و حقوق 

اسالمی چنین برمی آید که اسالم به دلیل تکوینی دانستن بلوغ و ضرورت 

تحقق شرایط فیزیکی و روانی برای تشکیل خانواده و اینکه این شرایط در 

تمامی افراد و نژادهای بشری در سنی خاص محقق نمی  شود، با دیدگاهی 

فرابشری به تعیین حّداقل سن نپرداخته و بسیار برجسته تر از اسناد بین المللی 

در صدد رعایت هر چه بیشتر حقوق کودکان به خصوص دختران که ازدواج 
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در سنین کم در ایشان شایع تر است، به دنبال سرکوب این پدیده می باشد 

و چه شایسته است که دنیای امروز نیز از این شیوه بهره ببرد تا بتواند با 

ازدواج های کودکان مقابله کند و شرایط جسمانی و روانی حّداقل مالک الزم 

برای نکاح در نظر گرفته شود.    

عالوه بر این، حّداقل سن و شرایط الزم برای نکاح در حقوق ایران از 

مزیّت ضمانت  اجرای کیفری نیز برخوردار است. ماده ی 646 قانون تعزیرات 

1375 ضمانت  اجرای رعایت نکردن مقّررات مربوط به حّداقل شرایط و سن 

ازدواج را حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال معین و مقّرر داشته: »ازدواج 

قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري که به حد 

بلوغ نرسیده برخالف مقّررات ماده ی 1041 قانون مدني و تبصره ی ذیل آن 

ازدواج نماید به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال محکوم مي گردد«. البته 

منظور از ازدواج قبل از بلوغ، نکاحی است که بدون رعایت شرایط مذکور 

در ماده ی 1041 قانون مدنی اصالحی 1381 واقع شود. منظور از بلوغ در این 

ماده با در نظر گرفتن جایگاه ماده ی 1041 قانون مدنی ذیل عنوان »قابلیت 

صحی برای ازدواج« و مفهوم قابلیت صحی برای ازدواج مبنی بر دارا بودن 

استعداد جسمانی هر یک از زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب 

تفسیر  )این   نمی باشد  بلوغ شرعی  )امامی 1368: ج 4، ص278(  آن  بر  مترتبه 

منطبق با برداشت مذکور از »بلوغ نکاح« در قرآن کریم می باشد(، بلکه منظور 

قابلیت جسمانی و روحی برای نکاح است و اکنون با در نظر گرفتن ماده ی 
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1041 قانون مدنی حّداقل سن الزم برای تحقق این قابلیت 13 و 15 سال 

تمام شمسی است.

بدین ترتیب با مقایسه ی قواعد مربوط به حّداقل سن ازدواج در اسناد 

بین المللی، شریعت اسالمی و حقوق ایران روشن می شود که گرچه اسناد 

مذکور با این خیال که نکاح در سنین پایین را منع نموده اند، ولی به دلیل 

رابطه ی  درباره ی وقوع  کیفری و هم  زمینه ی  در  اجرا هم  فقدان ضمانت 

جنسی با اطفال در قالب نکاح - که خطرات بیشتری از نکاح کودکان دارد- 

نسبت به احکام شرعی نکاح در دین مبین اسالم ناکارآمدتر می باشند، زیرا 

به خصوص   – اطفال  برای  نکاح  از تحقق  بیش  رابطه ی جنسی  برقراری 

دختران- مضر است که اسالم و قوانین ایران آن را ممنوع کرده اند.

1-1-2( ثبت تمامی ازدواج ها

اثباتی که در وقایع بعد از آن مثاًل درباره ی روابط  اثر  ازدواج به دلیل 

زناشویی و آثار مالی آن )مهریه، نفقه و اجرت المثل( و تولد اطفال و وضعیت 

افراد دارد )صفایی و قاسم زاده 1382: 123( در هر نظام حقوقی اهمیّت بسزایی 

دارد که مستلزم ثبت دقیق تمامی ازدواج هاست.

اهمیّت ثبت ازدواج تا حدی است که ماده ي 3 کنوانسیون 1962 درباره ي 

لزوم ثبت ازدواج در کشورهای مختلف چنین مقّرر داشته: »همه ي ازدواج ها 

ــب به ثبت  ــمي مناس ــناد رس ــیله ي مقامي صالح در یک دفتر اس باید به وس

برسند«. همچنین بند اّول از اصل 3 توصیه نامه ي 2018 نیز به این امر اشاره 
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کرده است: »کلیه ي ازدواج ها باید در دفترخانه ي رسمي مناسب به وسیله ي 

مسئولي صالح به ثبت برسند«. از این مقّررات چنین برمي آید که ثبت تمامی 

ــناد  ــبت به اس ــمی، که در حقوق داخلی نس ــند رس ازدواج ها به صورت س

غیررسمی از مزیّت ها و امتیازات خاصی برخوردارند، ضروری است. 

ضرورت ثبت نکاح در حقوق ایران با توّجه به آثار و تبعات حقوقی 

نکاح بیش از سایر نظام های حقوقی است. برقراری روابط جنسی مشروع، 

مهریه، انفاق، نسب، وراثت، حضانت و والیت بر اطفال از جمله آثار حقوقی 

ازدواج است که ثبت آن را ضروری می سازد.

ثبت نکاح در قوانین ایران هم در قانون ثبت احوال مصّوب 1355 و هم 

در ماده ي 645 قانون مجازات اسالمي مصّوب 1375 الزم دانسته شده است. 

به موجب قانون ثبت احوال مصّوب 1355 »دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و 

طالق مکّلف اند وقایع ازدواج و طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت 

مي کنند در شناسنامه ی زوجین نیز درج و امضاء و مهر کنند ...« همچنین 

ماده ي 645 قانون مجازات اسالمی 1375 ثبت نکردن واقعه ی نکاح را جرم 

دانسته است: »به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ي ازدواج دائم، طالق 

و رجوع طبق مقّررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي 

مبادرت به ازدواج دائم، طالق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیري تا 

یک سال محکوم مي گردد«.

البته مسّلم است که ضرورت ثبت تمامی ازدواج ها به خصوص در نظام 
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حقوقی همچون اسالم و حقوق شرعی ایران، پیشنهاد پسندیده و بجایی از 

سوی اسناد بین المللی است که سال ها پیش در ایران نیز به دلیل آثار خاصی 

که نکاح در ایران و شریعت اسالم دارد، به کار بسته شده است. 

1-1-3( وقوع ازدواج مبتنی بر رضایت آگاهانه ي طرفین1

اساساً نکاح بدون اختیار طرفین نافذ نیست و در فقه شیعه شرایط الزم 

در متعاقدین یعنی بلوغ، عقل و به خصوص اختیار تضمین کننده ی وقوع 

نکاح با رضایت طرفین است )انصاری 1415: 88(. همچنین حاالت فقدان عقل 

مانند جنون و مستی حین وقوع نکاح نیز به منظور تأمین هر چه بیشتر و بهتر 

رضایت آگاهانه و کامل طرفین، موجب بطالن نکاح است و ابراز اراده ی این 

افراد اثری ندارد )عاملی 1413: ج 1، ص 39(. بنابراین در احکام اسالمی به وقوع 

نکاح به دلیل آثار حقوقی آن بسیار توّجه شده و تا حد امکان این عقد بایستی 

با ابراز رضایت آگاهانه و کامل طرفین واقع شود. یکی از روش های تضمین 

این خواست شارع، لزوم وقوع نکاح با صیغه ی مخصوص و صریح در نکاح 

است که بدون استفاده از آن نکاح واقع نمی  شود )عاملی 1416: ج 7، ص 85(.        

اجباری  ازدواج های  وقوع  نکاح،  درباره ي  اساسی  از دغدغه های  یکی 

یا شبه  اجباری در قالب سنن و آداب و رسوم کشورهای مختلف است که 

به هیچ روی تحقق بخش ازدواج مبتنی بر رضایت آگاهانه و کامل طرفین 

نیست. وقوع این گونه ازدواج ها به دلیل اثرات سوء و جبران ناپذیری همچون 

1- Full and Free Consent of Both Parties.
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اختالف سنی زیاد بین زوجین، مشکالت روانی و نبود تفاهم عاطفی بین 

زوجین، بارداری های ناخواسته و سقط های اجباری نمی تواند تضمین کننده ي 

دلیل در  به همین  باشد.  برای زوجین  آرامش بخش  آرمانی و  یک زندگی 

دو سند مذکور یکی از موضوعات اساسی ازدواج، وقوع نکاح با رضایت 

آگاهانه و کامل طرفین است.

لزوم تحقق ازدواج با رضایت آگاهانه و کامل در ماده ي 1 کنوانسیون 

1962 و اصل اّول توصیه نامه ي 2018 به ترتیب بدین شرح مقّرر شده است: 

»هیچ ازدواجي نباید بدون رضایت کامل و آزادانه ي دو طرف به ثبت قانوني 

برسد، چنین رضایتي پس از اّطالع رساني مقتضي و در حضور مقام صالح 

براي اجراي مراسم ازدواج و شهود، به گونه اي که به وسیله ي قانون تجویز 

شده، باید به وسیله ي شخص دو طرف ابراز شود« و »هیچ ازدواجي نباید 

بدون رضایت کامل و آزادانه ي دو طرف به طور قانوني ثبت شود...«. البته 

این مقّررات ضمانت اجرا و کارایی الزم  را ندارند.

در حقوق ایران لزوم وقوع ازدواج با رضایت آگاهانه و کامل را می توان 

در مواد مختلف فصل چهارم از باب اّول کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی 

به خصوص مواد 1064 و 1070 قانون مدنی یافت. ماده ي 1064 مقّرر داشته 

است: »رضاي زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره 

عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد 

قصد باشد«.
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ازدواج  وقوع  ایران،  حقوق  در  نکاح صحیح  آثار  به  توّجه  با  بنابراین 

با رضایت کامل طرفین شرط صحت نکاح می باشد، به گونه ای که بدون 

رضایت کامل طرفین، عقد نکاح با مشکل صحت روبه روست و تا زمانی که 

رضایت کامل ابراز نشود عقد نکاح صحیح نمی باشد )صفایی و امامی 1387: 

ایران،  در  نکاح  در  کامل  رضایت  نبود  ترتیب ضمانت  اجرای  بدین   .)39

صحیح واقع نشدن آن است.

1-1-4( ازدواج وكالتی1

در فقه شیعه وکالت در نکاح هیچ محدودیتی ندارد و هر کدام از اولیایی 

که حق وقوع نکاح برای مولی علیه خود دارند، حق توکیل به غیر در این باره 

را نیز دارند )کرکی 1411: ج9، ص169( و به طریق اولی خود زوجین نیز این 

اختیار را دارند. البته شرط صحت اَعمال وکیل در حق موکل رعایت غبطه و 

مصلحت اوست و از این طریق اختیارات وکیل محدود شده و حقوق موکل 

مد نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب ضمانت اجرای تخلف از شروط مقّرر 

در وکالت و رعایت نکردن مصلحت موکل، عدم الحاق اعمال انجام شده به 

موکل و جبران خسارات وارده توسط وکیل است. 

ازدواج وکالتی را تنها بند دوم اصل اّول توصیه  نامه ی 2018 متذکر شده 

و کنوانسیون به این امر توّجه نداشته و این گونه ازدواج مجاز دانسته نشده 

است: »ازدواج وکالتي فقط زمانی مجاز است که مسئوالن ذي صالح مجاب 

1- Marriage by Proxy.
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شده باشند که هر طرف در برابر مقامی صالح و به روشي که ممکن است 

به وسیله ي قانون تجویز شده باشد، در مقابل شهود، به طور کامل و آزادانه 

ابراز رضایت کرده است«. با توّجه به نحوه ي نگارش، این بند- به دلیل لزوم 

ابراز رضایت کامل از سوی طرفین جهت اجرای نکاح وکالتی- هم وکالت 

در اجرای صیغه و سایر تشریفات نکاح را در برمی گیرد و هم به طریق اولی 

آن  متعاقب  و... و  تعیین شروط عقد  انتخاب همسر،  وکالت های کلی در 

اجرای ازدواج را شامل می شود.      

ایران وکالت در نکاح همچون سایر عقود و قراردادها محدودیتی  در 

ندارد و زوجین به سادگی حق اعطای نیابت برای اجرای نکاح را دارند )یثربی 

1388: 64 و 65(. البته دلیل اصلی این امر وقوع عقد نکاح به صیغه و شرایط 

خاص است که هرکسی نمی تواند به سادگی از عهده ي آن برآید. 

به دلیل وجود ظرافت هایی در اجرای صحیح نکاح در حقوق شرعی 

ایران و تبعات اجرای ناصحیح آن، توصیه ی مذکور درباره ی نپذیرفتن ازدواج 

وکالتی که در بسیاری از کشورها جریان دارد، پیشنهادی نامناسب است- به 

خصوص در نظام های حقوقی که نکاح تشریفاتی دارند-  و موجب وقوع 

ناصحیح نکاح می شود. بدین ترتیب این توصیه مصلحت بزرگ تری - وقوع 

صحیح نکاح- را نادیده گرفته و بنابراین ناکارآمد بوده و اثرات مخربی در 

هر نظام حقوقی دارد.

بدین ترتیب به جز لزوم ثبت تمامی ازدواج ها، از چهار مطلبی که دو سند 
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فوق به عنوان نوآوری در جهت رعایت حقوق زنان و خانواده ارائه کرده اند، 

نمی  توان ادعا کرد که این اسناد در مقابل احکام شریعت اسالمی نوآوری و 

ایده ی جدیدی داشته اند؛ برای مثال درباره ی حّداقل سن نکاح چنان که آمد 

تعیین حّداقل سن نه تنها نمی تواند به خوبی غبطه ی اطفال را برای جلوگیری 

از تحقق ازدواج کودکان تأمین کند بلکه روشی که قرآن کریم با تعیین شرایط 

جسمانی و روانی برای نکاح معرفی نموده، بسیار مترقّی تر از آورده های اسناد 

مذکور است.

1-2( سایر اسناد بین المللی

ــورخ 25 ماه مه 1984 شــورای اقتصادی و  ــه ي1984/50 م 1-2-1( قطعنام

ــت از حقوق  ــرای تضمین حمای ــازمان ملل متحــد )تدابیری ب ــی س اجتماع
محکومان به مرگ(1

زنان به عنوان مادر رکن محوری خانواده اند که با حذف ایشان می توان 

در عمل خانواده را ازهم  پاشیده دانست، به ویژه اگر باردار باشند یا به  تازگی 

مادر شده باشند در خانواده نقش فزاینده تری دارند. به همین دلیل و برای 

حفظ ثبات خانواده، نیازمند حمایت هر چه بیشتر نهادهای اجتماعی اند؛ لذا 

در قطعنامه ي 1984/50 با پیشنهاد تأخیر در اجراي حکم اعدام، از زنان باردار 

در مقابل حکم اعدام و از خانواده ها در مقابل فروپاشي حمایت شده است. 

1- Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death 
Penalty. 
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در بند سوم این قطعنامه آمده است: »... همچنان که مجازات مرگ نباید در 

مورد زنان حامله یا زنانی که تازه مادر شده اند ... اجرا شود«. هدف این بند 

جلوگیری از انحالل خانواده به عنوان نهاد اجتماعی مؤثر در پیشگیری از 

بسیاری از نامالیمات اجتماعی است.

البته فقه شیعه به دلیل اهمیّت خاصی که برای خانواده و اعضای آن قائل 

است، صدها سال پیش تر از قطعنامه ی مذکور نسبت به این موضوع تدابیر 

خاصی پیش بینی کرده و اجرای حدودی را که بالذاته موجب مرگ مجرم 

نباشند تا رفع بیماری به تأخیر می اندازد )محقق اردبیلی: ج 13، ص71(.

در حقوق ایران نیز با الهام از آموزه ها و دستورات شرع مقدس اسالم به 

این امر توّجه شده و در ماده ي 91 قانون مجازات اسالمی1370 1 و ماده ي 

3 آیین نامه ي نحوه ي اجراي احکام اعدام ، رجم ، صلب، قطع یا نقص عضو 

مجازات های  و  اعدام  اجراي  تالشی،  از  خانواده  منظور حفظ  به   2  1370

سالب حیات هنگام بارداري زن یا ایّام شیرخوارگي کودک منع شده است و 

در مجموع برای زن تخفیف ها و تأخیرهای ویژه ای در نوع و نحوه و زمان 

اجرای مجازات مطابق مصالح خانواده در نظر گرفته شده است.

1- »در ایام بارداري و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاري نمي شود، همچنین بعد 
از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد 

جاري نمي شود.«.
2- »هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد، اجرای حکم تا سه ماه 

بعد از وضع حمل به تعویق می افتد«.
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ــل متحد مصّوب 9  ــازمان مل ــه ي 1٧3/43 مجمع عمومی س 2-2-1( قطعنام

ــامبر 1988 )مجموعه اصول برای حمایت از افراد در هرگونه بازداشت یا  دس
زندان(1

سند دیگری که به خانواده و ثبات روانی آن توّجه داشته مجموعه اصول 

برای حمایت از افراد در هرگونه بازداشت یا زندان است. در این سند به 

منظور اّطالع خانواده از بازداشت شدن یکی از اعضا در جهت رعایت حقوق 

نبود عضو  از  ناشی  از تشویش  خانوادگی و خارج شدن اعضای خانواده 

خود، بازداشت کنندگان ملزم به اّطالع رسانی درباره ي فرایند بازداشت شدن 

فرد به خانواده ي او هستند.

بدین ترتیب اصل 16 سند مذکور مقّرر کرده است: »فرد در بازداشت یا 

زندان، باید این حق را داشته باشد که بی درنگ پس از دستگیری و پس از هر 

بار انتقال از یک محل بازداشت یا زندان به محلی دیگر، اعضای خانواده ي 

خویش ... را از دستگیری، بازداشت یا زندانی شدن خویش یا منتقل شدن و 

همچنین از محل نگهداری خود آگاه سازد، یا از مقامات صالح بخواهد که 

آنان را آگاه سازند«.

اطالع رسانی فوری بازداشت فرد به خانواده ی او در مقایسه با حقوق 

مقبول  که  می شود  محسوب  درخور  و  پسندیده  پیشنهادی  ایران  داخلی 

قانون گذار داخلی نیز قرار گرفته است. با این حال از آنجا که در شریعت 

1- Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 
Detention or Imprisonment. 
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اسالمی موارد صریح منجر به حبس و زندانی شدن فرد محدود است و 

مجازات ها اغلب مالی یا بدنی بوده، اّطالع رسانی در زمینه ی بازداشت شدن 

فرد به دلیل منتفی بودن آن به  جز در موارد استثنایی مانند نگه داشتن مظنون 

به قتل به مّدت شش روز، سالبه به انتفای موضوع بوده است.

ــروع و حفظ حقوق  بند 5 ماده واحده ي »قانون احترام به آزادي هاي مش

شهروندي« مصّوب 1383 مجلس شورای اسالمی، به این مهم توّجه و مقّرر 

ــت افراد ایجاب مي نماید که در موارد  ــتگیري و بازداش کرده: »اصل منع دس

ــت و  ــد که در قانون معین گردیده اس ــز به حکم و ترتیبي باش ــروري نی ض

ــال شود و خانواده ي  ظرف مهلت مقّرره پرونده به مراجع صالح قضایي ارس

ــدگان در جریان قرار گیرند«. بنابراین به نهاد اجتماعی خانواده در  دستگیرش

ــیم شده است که  این مورد نیز توّجه و این حق قانونی برای اعضای آن ترس

به محض دستگیر شدن یکی از اعضای آن به منظور رفع تشویش خاطر سایر 

اعضای خانواده ي فرد دستگیرشده، مقامات مسئول و دستگیرکنندگان نسبت 

ــدن عضو خانواده اّطالع رسانی کرده و از نگرانی  ــت یا دستگیر ش به بازداش

ایجاد شده به دلیل ناپدید شدن ناگهانی او جلوگیری کنند.
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2( اسناد بين المللی که ايران عضو آنهاست

2-1( کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت1          

شریعت اسالم به دلیل جامعیّت در تمام زمینه ها، با توّجه به وضعیت 

خاص ضعفاء- که معلوالن به طریق اولی داخل در این گروه اند- به معلولیّت 

نظر داشته به طوری که در آیه ی 91 سوره ی  توبه درباره ی این افراد آمده 

است: »لیس علی الضعفاء وال علی المرضی وال علی الّذين ال يجدون ما ينفقون 

حرج«. البته هر چند این آیه  درباره ی رفع وجوب جهاد بر افرادی است که 

بر حسب موقعیّت زمانی خود قادر بر جهاد نبوده اند )طباطبایی: ج 9، ص362( با 

این حال به طریق اولی افرادی که دچار نقص عضو یا عقالند، از این حکم 

معافاند. در آیه ی 61 سوره ی مبارکه نور نیز به طور عام درباره ی معلولین 

آمده است: »لیس علی االعمی حرج و  ال علی االعرج حرج و ال علی المريض 

حرج« که از این افراد به طور عام رفع تکلیف و حرج شده است و وضعیت 

ایشان مشخص شده است )فیض کاشانی 1416: ج3، ص448(.

در رویکردی جامع تر قرآن کریم در مواردی انسان های خطاکار را بیمار 

دانسته است )از جمله آیه ی 126 سوره ی توبه، آیه ی 12 سوره ی احزاب و آیه ی 9 

سوره ی بقره(. بر همین اساس نقل شده است که پیامبر اکرم بر گروهي 

که جمع شده بودند، گذشتند و فرمودند: »براي چه جمع شده اید؟« گفتند: 

»اي رسول خدا! این شخص مجنون شده و افتاده است. براي همین دورش 

1- Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
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جمع شدیم«. پیامبر  فرمودند: »او مجنون و دیوانه نیست بلکه مریض 

و مبتالست. آیا به شما خبر دهم که مجنون واقعي کیست؟« گفتند: آري، 

فرمودند: »مجنون کسي است که در راه رفتن، خودنمایي و تکبر کند، از خدا 

بهشت طلب کند در حالي که گناه مي کند، از شرش کسي ایمن و به خیرش 

کسي امیدوار نیست« )قمی 1363: ج1، ص191(.

است:  آمده  نیز  معلوالن  با    اکرم  پیامبر  برخورد  نحوه ی  درباره ی 

»مردي نابینا به محضر رسول خدا  شرفیاب شد و عرض کرد یا رسول 

اهلل! چشمم نمي بیند و بسیار شده که اذان مسجد را مي شنوم ولي کسي را 

  پیدا نمي کنم که مرا به مسجد براي نماز جماعت با شما بیاورد. پیامبر

فرمودند: طنابي از منزلت به مسجد ببند و با کمک آن به مسجد بیا و در 

از  استفاده  کار  این  با  )تویسرکانی 1372: ج2، ص205(.  شو«  جماعت حاضر 

عصای سفید که امروزه نشانگر نابینایی است به ذهن خطور می کند. 

در کنوانسیون حقوق افراد معلول 2006 به خانواده بسیار توجه شده است. 

در ضرورت بحث از خانواده و افراد معلول و ارتباطات ایشان کافی است که 

به معلولیت دچارند دو  دنیا  افرادی که در سراسر  بدانیم جمعیّت خانوادگی 

)www.un.org/disabilities/default.asp?id=33( میلیارد نفر را تشکیل می دهند

که نزدیک به یک سوم از جمعیّت بشر را شامل می شود. 

2-1-1( حق آگاهی خانواده های دارای افراد معلول

سال ها قبل از این کنوانسیون، پیامبر اسالم  با برخوردهای انسانی 
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و رو در رو که با معلولین داشته اند )که به چند نمونه اشاره شد( به عنوان 

رهبر اّمت، مردم را به رفتارهایی این چنین دعوت می فرمودند و میزان تأثیر 

این اعمال در راستای رعایت ارزش معلولین بین مسلمانان به دلیل تبعیت 

مسلمین از ایشان واضح است و به بهترین نحو و در عمل به اّطالع رسانی 

درباره ی افراد معلول اقدام می کردند.  

از وظایفی که کنوانسیون بر عهده ي دولت ها قرار داده مورد الف بند یک 

از ماده ي 8 است: »افزایش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده 

در مورد افراد داراي معلولیت و ترویج احترام و منزلت افراد داراي معلولیت«. 

بنابراین یکی از حقوق خانواده های دارای عضو معلول، اّطالع رسانی دولت ها 

در زمینه ي حقوق معلولین در سطح خانواده ها برای ترویج احترام به معلولین 

در جامعه است.

2-1-2( رفع هرگونه استثمار و خشونت

ــیون تکلیف دیگری بر عهده ي دولت ها مبنی  بند دوم ماده ي 16 کنوانس

بر جلوگیری از استثمار، خشونت و سوء استفاده از معلوالن مقّرر کرده است: 

ــکال  ــب را جهت جلوگیري از تمامي اش »دولت هاي عضو تمام تدابیر مناس

ــتفاده از طریق تضمین مواردي از جمله اشکال  استثمار، خشونت و سوءاس

ــني و حمایت از افراد معلول و  ــیتي و س ــب کمک هاي حساس جنس مناس

ــق ارائه ي اّطالعات و آموزش در  ــا و مراقبین آنها از جمله از طری خانواده ه

ــایي و گزارش در مورد نمونه هایي از استثمار،  مورد چگونگي پرهیز، شناس
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ــونت و سوء استفاده اتّخاذ خواهند نمود ...«. دول عضو ملزم به تضمین  خش

ــان  ــب کمک ها برای تأمین نیازهای معلولین و خانواده هایش ــکال مناس اش

ــده اند تا از این رهگذر زمینه ی استثمار و سوء استفاده از معلولین مسدود  ش

شده و خانواده هایشان بدون دغدغه ی تأمین نیازهای فرد معلول برای تعالی 

او تالش کنند؛ زیرا »تولد یک کودک معلول می تواند برای  خانواده واقعه ای 

ناگوار باشد« )نلسون و ایزرائیل 1375: 12(.

2-1-3( حفظ حریم خصوصی خانواده های افراد معلول

قرآن کریم مصونیت اسرار و حریم خصوصی افراد را تأیید کرده و در 

آیه ی 12 سوره ی حجرات فرموده: »يا ايها الّذين آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن 

ان بعض الظن اثم وال تجسسوا«. این بیان کوتاه به خوبی موضع صریح اسالم 

را در قبال حفظ حریم خصوصی افراد – به خصوص معلوالن - مشخص 

می کند و نشانگر اهتمام ویژه به حفظ حریم خصوصی افراد در جامعه است.  

حریم خصوصی معلوالن حساسیت زیادی دارد و دولت باید به طور 

خاص از آن حمایت کند. به همین دلیل کنوانسیون به طور خاص و برای 

عدم افشاي وضعیت خانوادگی معلوالن در بند یک ماده ي 22 مقّرر داشته 

است: »هیچ فرد داراي معلولیتي صرف نظر از مکان اقامت یا زندگي، مشمول 

دخالت هاي خودسرانه یا غیر قانوني در امور شخصي خود، خانواده، خانه، 

به شخصیت و  قانوني  غیر  یا حمله ي  ارتباطاتي  اشکال  یا سایر  مکاتبات 

اعتبارش نمي گردد ...«.
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از آنجا که یکی از دغدغه های معلولین و خانواده هاي ایشان محرمانگی 

به طور  کنوانسیون  در  معلولین  است، حریم خصوصی  خانوادگی   مسائل 

خاص مد نظر بوده و هرگونه اقدام خودسرانه و غیر قانونی از سوی مردم 

عادی و مأمورین دولتی منع شده است. البته به دلیل الزام شرعی این امر در 

قرآن، مقّررات کنوانسیون مذکور کارایی و ضمانت اجرای کافی در زمینه ی 

حفظ حریم خصوصی معلولین را ندارد.

2-1-4( روابط حقوقی خانواده و فرد معلول

یکی دیگر از مسائل مطرح در این کنوانسیون روابط حقوقی خانواده و 

اطفال است که در ماده ی 23 با عنوان »احترام به خانه و خانواده« اشاره شده 

است. در بند الف بند یک این ماده ، مسئله ي حق تشکیل خانواده و ازدواج 

مبتنی بر رضایت کامل و آگاهانه به طور خاص درباره ي معلولین مقّرر شده 

است: »حقوق تمامي افراد معلول که به سن ازدواج رسیده اند، جهت ازدواج 

و تشکیل خانواده بر مبناي رضایت کامل و آزادانه ي همسران مورد نظر به 

رسمیت شناخته مي شود«. به نظر می رسد اطرافیان و خانواده ي معلولین به 

و  خانواده  تشکیل  امر  در  ایشان  روانی  یا  دلیل وضعیت خاص جسمانی 

ازدواج کاماًل آگاهانه توسط معلولین اختالل ایجاد یا خود بدون رضایت 

امر مانعی جدی بر  این  اقدام می کنند.  او  معلول به برقراری ازدواج برای 

اجرای یکی از حقوق هر شخصی - از  جمله معلولین- است.
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2-1-5( حق افراد معلول بر تنظیم خانواده

موضوع مهمی که ممکن است افراد مرتبط با معلولین در آن دخالت کنند، 

مسئله ي فرزندآوری و تنظیم خانواده است که با وجود کرامت ذاتی انسان 

از منظر دین اسالم و قرآن کریم )آیه ی 70 سوره ی مبارکه ی اسراء( مسلمانان از 

دخالت در امور شخصی هم نوع خود منع شده اند و اعتقاد به کرامت انسانی 

به خودی خود مانع این مداخله ها در بین مسلمین می شود.

تنظیم خانواده ی معلوالن،  ماده 23  درباره ي رعایت حق  بند دیگر  دو 

توسط افراد و دولت ها چنین است: »ب: حقوق افراد داراي معلولیت جهت 

بین  فاصله ي  و  تعداد  مورد  در  مسئوالنه  و  آزادانه  طور  به  تصمیم  اتخاذ 

کودکان آنها و برخورداري از دسترسي به اّطالعات متناسب با سن، آموزش 

تشکیل خانواده و باروري به رسمیت شناخته مي شود و روش هاي ضروري 

به منظور اعمال حقوق مذکور تأمین مي شود.    پ: افراد داراي معلولیت، از 

جمله کودکان، باروري خود را بر مبناي برابر با سایرین حفظ مي نمایند«.

2-1-6( حقوق خانوادگی معلولین

در فقه شیعه، معلولیت طفل یا والدین او وجود یا اِعمال حقوق متقابل 

ایشان را محدود نمی  کند و هیچ فردی به دلیل معلولیت از حق حضانت 

و نگهداری فرزندش منع نمی  شود و کسی نیز نمی تواند به دلیل معلولیت 

حق  پس  کند.  محروم  قانونی اش  حقوق  از  و  کرده  طرد  را  او  فرزندش، 

و تکلیف حضانت فرزندان ولو اینکه والدین یا یکی از آنها معلول باشد 
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همچنان بدون کمترین خدشه ای پابرجاست. این تفکر اسالمی که از اصل 

برابری انسان ها - که یکی از مبانی اسالمی است - نشئت می گیرد، حقوق 

معلولین را با افراد سالم جامعه برابر دانسته است.

روابط حقوقی طفل و خانواده مثل سرپرستی، قیمومت و فرزندخواندگی 

امور دیگری در ماده ي 23 کنوانسیون است که بند 2 این ماده مقّرر داشته: 

»دولت هاي عضو حقوق و مسئولیت هاي افراد معلول را با در نظر گرفتن 

مشابه  نهادهاي  سایر  یا  فرزندخواندگي  مسئولیت،  سرپرستي،  قیمومت، 

چنانچه این گونه مفاهیم در قوانین مّلي وجود داشته باشد، تضمین خواهند 

فرزندان  و  خانواده  متقابل  از حقوق  دیگر  مواردی  ترتیب  بدین   .»... کرد 

یعنی حق قیمومت و سرپرستی اطفال برای معلولین به عنوان پدر و مادر و 

حتّی فراتر از آن در قالب پدرخوانده و مادرخوانده به رسمیت شناخته شده 

است و دولت ها مکّلف به فراهم آوردن زمینه های اجرای این حقوق هستند. 

والدین  و  اطفال  متقابل  اساسی  که جزء حقوق  این حقوق  تصریح  عّلت 

محسوب می شود )اسعدی 1386: 162 و 190(، نفی تفکر غلط افرادی است که 

معلولیت را مانع تربیت و مراقبت های الزم از فرزندان دانسته و لذا معلولین 

را برای برخورداری از این حقوق صالح نمی  دانند. برابری اطفال معلول در 

برابر حقوق خانوادگی نیز در بند 3 ماده ي 23 کنوانسیون اشاره شده است: 

»دولت هاي عضو تضمین خواهند نمود که کودکان داراي معلولیت در ارتباط 

با زندگي خانوادگي از حقوق برابر برخوردارند.« 
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از  کودک  جداسازی  ممنوعیت  درباره   23 ماده ي   4 بند  اخیر  قسمت 

والدین بر مبنای معلولیت مقّرر داشته: »در هیچ موردي کودک از والدین 

خود بر مبناي معلولیت کودک یا یکي یا هر دوي والدین جدا نمي گردد«. 

بنابراین دولت ها ملزم اند در این زمینه اقدامات الزم را به کار بسته و چنانچه 

در قوانین داخلی خود معلولیت موجب جداسازی کودک از والدینش باشد، 

آن را ملغی کنند. 

به دلیل نوپا بودن حکومت صدر اسالم، به حقوق معلولین و خانواده های 

ایشان در قبال حکومت و سایر افراد جامعه به طور خاص کمتر توّجه شده، 

هر چند حقوق و تکالیف متقابل ایشان مشمول حقوق و تکالیف افراد عادی 

در جامعه است - اّما به طور خاص به آن توجه نشده است. بدین ترتیب 

با در نظر گرفتن پیشنهادات کنوانسیون مذکور و خالف شرع نبودن آنها 

می توان از این توصیه ها در جهت ارزش افزایی معلولین و خانواده هایشان در 

سطح جامعه بهره برد. 

2-2( پروتکل اختیاري کنوانسیون حقوق کودك در خصوص فروش ، فحشاء 

و هرزه نگاري کودکان1

اعمال منافی عفت نسبت به اطفال به دلیل بی دفاع بودنشان - به خصوص 

در روزگاری که قاچاق انسان برای امور جنسی شایع است- توسط اسالم 

1- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography.
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سال ها قبل به دلیل مفاسدی که دارد، منع شده است. اسالم با منع اعمال منافی 

عفت به حمایت از نسل به عنوان یکی از امور پنج گانه ی مبنای جرم انگاری 

پرداخته است. در این بین به اطفال به عنوان پدیدآورنده ی نسل بعدی و 

آسیب پذیری، توّجه خاص شده و اعمالی را که پروتکل مذکور در صدد 

ممنوع ساختن آن است. اسالم سال ها قبل ممنوع کرده است.      

کودک  حقوق  کنوانسیون  اختیاری  »پروتکل  با  همراه  مذکور  پروتکل 

به  مه 2000  در 25  مسلحانه«1  مناقشات  در  کودکان  به کارگیري  درباره ي 

کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است. اطفال به عنوان اعضای اصلی 

خانواده ي بشری بسیار آسیب پذیرند و به همین دلیل بایستی تحت حمایت 

ویژه قرار گیرند. قانون گذاران داخلی و بین المللی نیز به خانواده به عنوان 

خواستگاه کودک توّجه داشته اند. بنابراین خانواده و کودک همیشه همراه هم 

بوده و منافع مشترک دارند. این امر اهمیّت بحث درباره ي وضعیت کودکان 

را در زمینه ي قاچاق، فحشا و هرزه نگاری به روشنی نمایان می سازد.

ماده ي 1 پروتکل کشورهای عضو را ملزم کرده تا »فروش ، فحشاء و 

هرزه نگاري کودکان« را ممنوع سازند. بر این اساس فروش کودکان هر گونه 

عمل یا معامله ای است که به وسیله ي آن کودک توسط شخص یا گروهی 

انتقال داده می شود. فحشاء  به دیگری  به هر منظوری  یا  برای سودجویی 

کودک نیز به استفاده ي وی در فعالیت های جنسی با هدف سودجویی یا هر 

1- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
Involvement of Children in Armed Conflict.
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منظور دیگر اطالق شده و هرزه نگاری کودک ناظر به هر گونه نمایش کودِک 

درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده ي آشکار جنسی یا هر وسیله 

یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی است.

کشورهای عضو موظف اند تا اقداماتی را مانند فروش کودکان، عرضه، 

تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله به منظور استثمار جنسی، انتقال اندام 

آنها برای کسب سود و به کارگیری اجباری آنها تحت پوشش کامل قوانین 

قرار دهند. همچنین  فرامّلی  مّلی و  کیفری خویش در عرصه ي  جزایی و 

کشورهای عضو به همکاری و مشارکت همگانی در زمینه های تحقیقاتی، 

کیفری یا استرداد در خصوص جرائم مزبور متعهد شده و به ضمانت های 

مقّرر جهت حسن انجام مراتب مزبور در قوانین آنها تأکید شده است.

نتيجه گيری

درباره ی  بین المللی  اسناد  مقّررات  و  اسالم  مترقّی  احکام  مقایسه ی  با 

خانواده روشن شد که هر چند اسناد مذکور به زعم خود و با هدف نوآوری 

اّما  کرده اند،  اقدام  خانواده  حقوقی  ساختارهای  از  خاصی  عرصه های  در 

درمی یابیم که بسیاری از مسائل مطرح در این اسناد با بررسی مبانی، فقه 

و احکام شریعت اسالمی به سادگی به دست می آیند و گاهی تفاوت ها در 

مبانی نظری دو دیدگاه سکوالر و دینی است که آثار آن در حقوق و احکام 

نمایان شده است.

هر چند اسناد مذکور با هدف ارائه ی حمایت ها و ایده های جدید در 
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عرصه ی ساختارهای حقوقی خانواده منعقد شده اند، اّما به دلیل نگاه تک 

بعدی در تهیّه ی اسناد بین المللی به مبانی حقوق غربی و برتر انگاشتن مبانی 

به   – حقوقی  نظام های  سایر  به  نسبت  دموکراسی  لیبرال  حقوق  سکوالر 

خصوص نظام حقوقی اسالم- و غافل بودن از آموزه های جاودان الهی در 

قالب شریعت مبین اسالم، نه تنها به نوآوری نپرداخته اند بلکه به اموری اشاره 

کرده اند که گاهی مسلمین در آموزه های دینی- اخالقی خود با آن سر و کار 

داشته و از آن در تنظیم روابط حقوقی خانواده در جامعه ی خود بهره می برند 

و بعضی نیز نه تنها مطابق مصالح خانواده نیست بلکه با طبیعت و فطرت 

انسانی نیز مغایرت دارد.

برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود تا پژوهشگران به بررسی های تطبیقی 

مفّصل در ساختارهای حقوقی خانواده از یک سو در حقوق شرعی ایران و 

مبانی فوق بشری حقوق خانواده در شریعت اسالم و از سوی دیگر در مبانی 

مادی حقوق لیبرال غربی- که در این مقاله سعی شد به طور کلی بررسی 

شوند- اقدام کنند تا هر چه بیشتر اصول، مبانی و قواعد حقیقی ساختارهای 

این وسیله زمینه ی  به  تا  به دنیا معرفی کنند  حقوقی خانواده در اسالم را 

بهره برداری بین المللی و برون رفت از بحران های خانوادگی که بشریت در 

برداشت ها و  ارائه ی  مانع  فراهم شود و  با آن درگیر است،  سراسر جهان 

تفاسیر به  رأی و سطحی از احکام شریعت اسالمی توسط متفکران حقوق 

لیبرال دموکراسی به عنوان اسالم حقیقی به جهان شوند- که در این مقاله نیز 
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این هدف هم مد نظر بود. در واقع با فعالیت های خود به معرفی حقایق اسالم 

درباره ی ساختارهای پیشرفته و کارای حقوق خانواده در اسالم در مقابل 

دیدگاه مادی و تک بعدی خانواده در حقوق غربی مبادرت نمایند و تفکرات 

پوشالی حقوق خانواده در اندیشه های لیبرال را بر مال کنند.

ساختارهای  سایر  در  الهی  و  فرابشری  تشریع  دلیل  به  اسالم  شریعت 

حقوقی خانواده، برای مثال در تعیین حّداقل شرایط و نه حّداقل سن الزم 

برای نکاح، لزوم رضایت کامل زوجین در نکاح، پذیرش نکاح وکالتی به 

دلیل ظرافت های اجرای صیغه نکاح و ... اقدامات اساسی تری را نسبت به 

اسناد بحث شده در جهت تعالی خانواده و رعایت حقوق زنان در خانواده 

انجام داده است.

درباره ی  لیبرال  حقوق  و  ایران  حقوقی  احکام  در  تفاوت  این  عّلت 

ساختارهای حقوقی خانواده، اتکاء صرف به اندیشه های بشری و بی توّجهی 

به آموزه های الهی به خصوص اسالم و در مقابل اتکال حقوق ایران به احکام 

اسالمی می باشد که سبب بی اعتباری اسناد مورد بحث در مقابل آموزه های 

الهی اسالم و حقوق ایران شده است. بدین ترتیب حقوق دان مسلمان بایستی 

با بهره گیری از احکام خانوادگی اسالم برای حل معضالت پیچیده ای مثل 

انسان برای فحشا و والد شدن اطفال که  از خانواده، قاچاق  فرار دختران 

کشورهای جهان به دلیل تکیه بر مبانی حقوق لیبرال دموکراسی دچار آن 

هستند و در حل این مشکالت وامانده اند، پیشنهادات اساسی و مبتنی بر 
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آموزه های الهی به جهان که راه گشای بشریت باشد، ارائه نماید.      

در اینجا باید به کوتاهی حقوق دانان متعهد اسالمی نیز اشاره کرد و بر 

ایشان خرده گرفت که چرا تا به حال احکام پیشرفته ی اسالمی را به انحاء 

مختلف به جوامع غربی نشناسانده  و آنها را با این منبع فوق بشری و الیتناهی 

آشنا نکرده اند. یک حقوق دان اسالمی وظیفه دارد با بهره گیری از فناوری های 

نوین، بشریت را با مبانی حقوق خانواده در اسالم- به عنوان آخرین اراده ی 

خداوند در ارشاد و راهنمایی بشر- بیش از پیش آشنا کند تا اسناد بین المللی 

از مبانی حقوق اسالمی متأثر شوند.         
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