بررسی تطبیقی احکام اسالم و تازههای حقوق بینالملل
دربارهی حقوق خانواده

لیال رئیسی
محمود اشرافی

∗

∗∗

چکیده
خانواده از منظر بینالملل اهمیّت زیادی دارد تا آنجا که بيست و پنجم ارديبهشت
ماه به عنوان «روز بینالمللی خانوادهها» 1نامیده شده است .چنین اقدامی بدین معنی
است که خانواده با مسائلي جهاني که حل و فصل آنها همتی بینالمللی میطلبد،
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رابطه با خانواده ،ازدواج و به خصوص حقوق زنان و کودکان بنیانهای حقوقی
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ایران و با اعتقاد به جامعیت و جهانشمولی احکام اسالم در پاسخگویی به تمامی
مسائل مبتالبه بشریت در تمامی زمانها و مکانها و برتری این مبانی دینی بر تمامی
تفکرات بشری به عنوان اندیشههایی الهی ،بررسی تحوالت حقوقی خانواده در اسناد
بینالمللی و مقایسهی کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی -حقوقی ایران ضروری
است .این مقاله درصدد اثبات این مطلب است که آنچه شریعت اسالمی سالها قبل
تشریع نموده ،از آنچه این اسناد امروزه ارائه میدهند بسیار مترقیتر است.
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مقدمه

خانواده شالودهی حیات اجتماعی است و ورای وظیفهی تکثیر نسل،
وظایف متعدد دیگری را مثل تولید اقتصادی ،فرهنگپذیر و مهمتر از همه
دینپذیر کردن افراد بر عهده دارد .خانواده عامل واسطهای است که قبل
از ارتباط مستقیم فرد با گروهها ،سازمانها و جامعه نقش مهمیدر انتقال
ارزشهای دینی و فرهنگی به افراد ایفاء میکند .بدین ترتیب معقول و
منطقی است که ساختارهای حقوقی چنین نهادی با این درجه از اهمیّت

توجه شارع اسالم و مقنن ایرانی و اسناد بینالمللی باشد.
همیشه مورد ّ

به همین دلیل از ابتدای تقنین در ایران تا وقوع انقالب اسالمی  20مورد
قانونگذاری که  6مورد آن نسخ و اصالح بوده و پس از انقالب اسالمی نیز
 49فقره قانونگذاری که  17مورد آن اصالح ،نسخ و الحاق بوده ،رخ داده
است (روشن  .)63 :1385این تعداد متن قانونی دربارهی خانواده هر چند بیانگر
توجه فراوان به نهاد خانواده و ساختارهای حقوقی آن در نظام حقوقی ایران
ّ
است ،ا ّما از جهت دیگر بیانگر آن است که اگر از ابتدا بنای قانونگذاری
بر آموزههای شرعی اسالم میبود ،این میزان تغییر قانون رخ نمیداد .البته
بخشی از این قانونگذاریها مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با الحاق به
برخی اسناد بینالمللی که در مقایسه با مبنای دینی حقوق ایران در درجهای
پایینتر قرار دارند ،صورت گرفته است.
توجه ویژه داشتهاند ،آنجا که مادهی 5
کشورهای اسالمی نیز به خانواده ّ
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از مواد مختلف این کنوانسیون به خصوص مواد  24و  25به خوبی استنباط
میشود – دربارهی اهمیّت خانواده میگوید« :الف) خانواده ،پايهی ساختار
جامعه و زناشويي اساس ايجاد آن است ،بنابراين مردان و زنان حق ازدواج
دارند و هيچ قيد و بندي که بر پايهی نژاد يا رنگ يا قوميت باشد ،نميتواند
از اين حق آنها جلوگيري کند .ب) جامعه و دولت موظف است موانع را
از سر راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسان و از خانواده حمايت کند».
در حالی که در فرهنگ ،اقتصاد ،فلسفه و حقوق غربی لیبرال -که اسناد
بینالمللی 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 بینالمللی را
متأثر کرده است -نیز در راستای این اصل تدوین میشود و حقوق لیبرال
دموکراسی غربی دربارهی زن و خانواده بر این مبنا شکل گرفته و بر اسناد
بینالمللی نیز تأثیرگذار بوده است .این در حالی است که اسالم دربارهی
حقوق خانوادگى زن و مرد ،مبانی خاصى دارد و برخی از حقوق و تكاليف
و مجازاتها را براى مرد و پارهاى از آنها را براى زن مناسبتر دانسته است،
در نتيجه در مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر 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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الیتناهی خود به شایستگیها و محدودیتهای زن و مرد و با نظرگاهی
فرابشری به تشریع متناسب حقوق و تکالیف برای هر کدام در خانواده
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 سیستمهای
حقوقی ،مطالع هی تطبیقی بین نظام حقوقی اسالم و غرب را دربارهی
ساختارهای حقوقی خانواده ضروری میسازد .هدف از بررسی مقایسهای
ساختارهای حقوقی خانواده در شریعت اسالمی و اسناد بینالمللی -که متأثر
از حقوق لیبرال است -نمایاندن واهی بودن ادعای روزآمدی اسناد بینالمللی
در زمینهی ساختارهای حقوقی خانواده در مقابل شریعت اسالمی و نمایان
ل از
کردن ساختارهای حقوقی مترقّی خانواده در اسالم در صدها سال قب 
اسناد بینالمللی است .بنابراین هدف اساسی از این مطالعهی تطبیقی نمایاندن
نقایص اسناد بینالمللی  -که مدعی ارائهی پیشنهادات به روز و مناسب برای
دفع مشکالت جهانی عامالشمول در ساختارهای حقوقی خانواده هستند -و
همچنین نشان دادن مبانی و اهداف و احکام عالیهی حقوق اسالمی دربارهی
ساختار حقوقی خانواده در برابر ادعای واهی کارآمد بودن توصیههای اسناد
بینالمللی در این زمینه است.
در این مقاله سعی شده است ساختارهای حقوقی خانواده ابتدا در اسنادی
که ایران عضو آنهاست و سپس در اسنادی که ایران عضو آنها نمیباشد

138

بررسی تطبیقی احکام اسالم و تازههای حقوق بینالملل دربارهي حقوق خانواده

تقسیمبندی مطالب تحلیل آسانتر این اسناد و بیان ایرادات وارد بر آنهاست،
زیرا مبانی شرعی خانواده و حمایتهای خاص اسالم از این نهاد مقدس در
حقوق ایران بر خوانندهی آگاه ،روشن و مس ّلم است.
 )1اسناد بینالمللی که ایران عضو آنهاست
 )1-1كنوانسيون مربوط به رضايت به ازدواج ،ح ّداقل سن براي ازدواج و
ثبت ازدواجها 1و توصيهنامه دربارهی رضايت به ازدواج ،ح ّداقل سن براي
ازدواج و ثبت ازدواجها

2

نهاد حقوقی ازدواج  -به عنوان مبنای اصلی و مشروع تشکیل خانواده در
تمدن بشری -و مسائل مربوط به آن مثل حدّ اقل 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 بینالمللی را که دربرگیرندهی پیشنهادهایی دربارهی
بنیانهای حقوقی ازدواج و امور مرتبط با آن است بر اساس قطعنامهی A
 1763مورخ  7نوامبر  ،1962به تصویب رساندهاند .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  1965توصیهنامهی مربوط به این امر را در قالب قطعنامهی  2018به
تصویب رسانده است.
البته تفاوت مبانی نکاح در اسالم و حقوق لیبرال ،احکام این نهاد را
از اساس تحت تأثیر قرار میدهد .نکاح در شریعت اسالمی فراتر از یک
معاملهی حقوقی و به عنوان «شبه عبادت» معرفی شده ،چرا که در فضیلت آن
آمده است« :کسی که ازدواج میکند ،نیمی از دینش را حفظ مینماید» (عاملی:

ج  ،)17 ،20ا ّما در حقوق لیبرال ،در بهترین اوصاف ،ازدواج تنها معاملهای 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 ،ا ّما در
حقوق غربی  -که الهام بخش اسناد بینالمللی است  -تنها عملی مادی و
مربوط به دنیای فعلی بشری است.
کنوانسیون مذکور یک مقدمه و  10ماده دارد که مقدمهی آن ازدواج و
رضایت به آن را از حقوق بنیادین بشری دانسته است .مقدمه با اشاره به
سابقهی فعالیتهای بینالمللی دربارهی ازدواج از جمله مادهی  16اعالميهی
جهاني حقوق بشر و قطعنامهی  843سال  1954مجمع عمومی مبنی بر اینکه
بعضي رسوم و روشهاي باستاني مربوط به ازدواج با اصول تعيينشده در
منشور ملل متحد و اعالميهی جهاني حقوق بشر مغايرند ،اهداف اصلی این
کنوانسیون را لغو چنين رسوم ،قوانين و روشهاي باستاني ،تضمين آزادي
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دختران جوان پيش از سن بلوغ و تعيين مجازاتهاي مناسب دانسته است.
این مقدمه به خصوص دربارهی رسوم باستانی ازدواج ،حکم جدیدی
بیان نکرده و با مراجعه به احکام اسالمی به سادگی میتوان منسوخ بودن این
رسوم غلط دربارهی ازدواج را صدها سال پیش از تصویب این کنوانسیون
در احکام اسالمی استنباط کرد؛ برای مثال میتوان به بطالن نکاح شغار

1

 که جزء رسوم جاهلی بوده است -در فقه شیعه اشاره کرد و مصداقاین رسوم باستانی است که کنوانسیون مذکور صدها سال پس از پیشبینی
حکم مربوطه در اسالم تازه به قباحت این نوع رسوم پی برده است و از آن
دوری میجوید .بدین ترتیب این سؤال به ذهن خطور میکند که جامعهی
بینالمللی تا این زمان در این باره ،چه میکرده است؟
مباحث مربوط به ازدواج در کنوانسیون به سه دسته تقسیم میشود؛ لزوم
تعیین حدّ اقل سن قانونی برای ازدواج ،لزوم وقوع هر ازدواجی با رضایت
طرفین و لزوم ثبت همهی ازدواجها در دفتر اسناد رسمی مناسب .قطعنامهی
 2018پا را فراتر گذاشته و دربارهی حدّ اقل سن ازدواج و ازدواج با رضایت
کامل و آگاهانه ،توصیههایی در این باره کرده است .این سند نیز همانند
توجه داشته و تنها مسئلهی جدید،
کنوانسیون به مباحث سهگانهی مذکور ّ
ازدواج وکالتی است که مجاز دانسته نشده است .البته آنچه در این دو سند
 - 1نکاح شغار عبارت است از اینکه دو مرد ،دو زن را به نکاح خود بگیرند و مهر هر کدام از
زنها ،نکاح زن دیگر باشد (محقق ح ّلی .)181 :1402
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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 ،میتوان چهار نکتهی حقوقی استخراج کرد:
 )1-1-1تعیین حدّ اقل سن ازدواج

حدّ اقل سن ازدواج یکی از دغدغههای مشترک قانونگذاران بوده است.
توجه بینالمللی به منظور تعیین
طرح این موضوع به شکل فرام ّلی بیانگر ّ
تکلیف برای امری است که روزانه در تمامی ملل به کار گرفته میشود و
مردم با آن سروکار دارند.
در قرآن کریم علیرغم تعیین نشدن حدّ اقل سن برای نکاح ،در آیهی 6
سورهی مبارکهی 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  1415ق :ج ،3ص .)20وجود این عبارت و این عقیده که
بلوغ نه تنها امری قراردادی و الیتغیّر بلکه موضوعی تکوینی و تعبدی است
(موسوی بجنوردی  )198 :1386مؤید این مطلب است که تعیین الیتغیّر حدّ اقل

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

در مقابل احکام اسالم میباشد ،چه آنکه ممکن است طفلِ واج ِد حدّ اقل
توجه به تفسیر آیهی شریفه) باشد.
سن ،فاق ِد توانایی الزم برای زناشویی (با ّ
بدین ترتیب تعیین نکردن سنی خاص در قرآن کریم برای نکاح در مقابل
تعیین سن در اسناد بینالمللی این مزیّت را دارد که نه تنها سن بلکه شرایط
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منجر به کاستن از ازدواج کودکانی میشود که علیرغم داشتن حدّ اقل سن،
فاقد شرایط الزم برای زندگی زناشویی هستند و نیز امکان ازدواج برای نادر
افرادی که بلوغ و آگاهیهای الزم بلکه نیاز شدید را طبق عرف و تشخیص
عقلی اعالم میکنند .بنابراین در دیدگاه اسالمی نسبت به اسناد بینالمللی در
این باره برتری معقولی مشهود است.
روشی که قرآن کریم در تعیین حدّ اقل شرایط الزم  -نه تعیین حدّ اقل سن
 برای نکاح به کار بسته است به دلیل رعایت هر چه بیشتر غبطهی اطفالیکه فاقد شرایط جسمانی و روانی ازدواج هستند ،حمایتهای بیشتری نسبت
مقرر داشته است.
به اسناد بینالمللی و سیستمهای حقوق بشری از کودکان ّ

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 مس ّلم نشده
به منظور رعایت غبطهی طفل ،اختیار نکاح فقط بر عهدهي ولی ،وصی و
حاکم باشد (نجفی  :1367ج  ،29ص )170تا مبادا به دلیل عدم رشد تواناییهای
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
میشود (قاری سیّدفاطمی .)139 :1374

مقرر داشته« :كشورهاي طرف
مادهی  2كنوانسيون  1962در این باره ّ
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اين كنوانسيون بايد براي تعيين حدّ اقل سن براي ازدواج اقدام قانوني انجام
دهند .ازدواج هيچ فردي كمتر از اين سن نبايد به طور قانوني به وسيلهی
مقرر کرده است:
هيچ فردي به ثبت برسد  .»...و اصل دوم قطعنامه  2018نیز ّ
«كشورهاي عضو به منظور تعيين حدّ اقل سن براي ازدواج ،كه در هر حال
نبايد كمتر از  15سال باشد 1،بايد اقدام قانوني به عمل آورند؛ هيچ ازدواجي
نبايد به وسيلهی هيچ شخص كمتر از اين سن به صورت قانوني به ثبت
ت اجرا برای افرادی که به ازدواج در سنی پایینتر از
برسد  .»...فقدان ضمان 
ن شده ،به خصوص در قطعنامهی  2018که  15سال به صراحت
سن تعیی 
مقررات است.
مشخص شده است ،اقدام کنند ،اشکال این ّ

دربارهی حدّ اقل سن برای نکاح در حقوق ایران از تصویب قانون مدنی

در سال  1314اختالفات زیادی وجود داشته که در طول زمان و با سپری
شدن مدّ ت زمان  67ساله -یعنی با تصویب مادهی  1041قانون مدنی در سال
 1314تا اصالح نهایی آن در سال  -1381پس از اصالحات فراوان ،وضعیت
فعلی مادهی  1041قانون مدنی به عنوان حداقل سن نکاح تعیین شده است.
مقرر کرده بود «نكاح اناث قبل از رسيدن
مادهی  1041قانون مدنی ّ 1314

به سن  15سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن  18سال تمام ممنوع
 -1الزم به ذکر است برخی از این مصوبات با زمینههای سیاسی بر اموری تأکید دارند ،از
جمله سیاست کاهش جمعیت در دنیا که بنا بر نظریه دفاع ملی آمریکاست ،بر ضرورت
اتخاذ سیاستهایی برای کاهش جمعیت از جمله کاهش ،تأخیر و تعطیل ازدواج تأکید
دارد.
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تصويب محكمه ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطاء شود ولي در
هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از  13سال تمام و
به ذكوري شامل گردد كه كمتر از  15سال تمام دارند» .بدین ترتیب با وجود
شرایط مذکور ،حدّ اقل سن برای صحت نکاح دختران و پسران به ترتیب 13
و  15سال تمام بوده است.
در سال  1353با تصویب مادهی  33قانون حمایت از خانواده ،این ماده
نسخ شد (جعفری لنگرودی  )17 :1386و حدّ اقل سن نکاح برای زنان و مردان
به ترتیب  18و  20سال تعیین شد .پس از وقوع انقالب اسالمی ،شورای
مقررات
انقالب اسالمی در سال  1358با تصویب «اليحهی قانوني الغاء ّ
مقررات مغایر مادهی 1041
مخالف با مادهی  1041قانون مدني» با الغای ّ

حدّ اقل سن الزم برای صحت نکاح را بار دیگر به  13و  15سال تمام برای
دختران و پسران کاهش داد.
در اصالحات آزمایشی سال  1360و اصالح دائمی سال  1370این ماده
بدین صورت اصالح شد« :نكاح قبل از بلوغ ممنوع است ».و تبصرهی این
مقرر میداشت« :عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازهی ولي و به شرط رعايت
ماده ّ

مصلحت موليعليه صحيح ميباشد ».البته نکاح در ماده مربوط به زناشویی و
در تبصره در رابطه با عقد نکاح بود .در آخرین مرحله نیز مادهی مذکور در
سال  1381به شکل کنونی اصالح شد« :عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به
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سن  13سال تمام شمسي و پسرقبل از رسيدن به سن  15سال تمام شمسي
منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».
پس حدّ اقل سن ازدواج در حال حاضر در ایران  13و  15سال تمام شمسی
برای دختران و پسران میباشد 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 حدّ اقل سن برای نکاح  -آنچنان که
در اسناد بینالمللی 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 ،ا ّما برقراری رابطهی جنسی با چنین دختری به
نحوی که موجب افضاء او گردد نه تنها موجب ضمان مالی است و شوهر
بایستی دیهی جنایت خود را که معادل دیهی نفس است (حلّی  :1419ج ،9

ص )387بپردازد بلکه این دیه خود داللت بر عدم جواز ضمنی این عمل دارد.
بدین ترتیب از مباحث حدّ اقل سن نکاح در اسناد بینالمللی و حقوق
اسالمی چنین برمیآید 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 نمیشود ،با دیدگاهی
فرابشری به تعیین حدّ اقل سن نپرداخته و بسیار برجستهتر از اسناد بینالمللی
در صدد رعایت هر چه بیشتر حقوق کودکان به خصوص دختران که ازدواج
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و چه شایسته است که دنیای امروز نیز از این شیوه بهره ببرد تا بتواند با
ازدواجهای کودکان مقابله کند و شرایط جسمانی و روانی حدّ اقل مالک الزم
برای نکاح در نظر گرفته شود.
عالوه بر این ،حدّ اقل سن و شرایط الزم برای نکاح در حقوق ایران از
ت اجرای کیفری نیز برخوردار است .مادهی  646قانون تعزیرات
مزیّت ضمان 
مقررات مربوط به حدّ اقل شرایط و سن
 1375ضمان 
ت اجرای رعایت نکردن ّ

مقرر داشته« :ازدواج
ازدواج را حبس تعزیری از  6ماه تا دو سال معین و ّ
قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد

مقررات مادهی  1041قانون مدني و تبصرهی ذيل آن
بلوغ نرسيده برخالف ّ

ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم ميگردد» .البته
منظور از ازدواج قبل از بلوغ ،نکاحی است که بدون رعایت شرایط مذکور
در مادهی  1041قانون مدنی اصالحی  1381واقع شود .منظور از بلوغ در این
ماده با در نظر گرفتن جایگاه مادهی  1041قانون 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

ن تفسیر
مترتبه بر آن (امامی  :1368ج  ،4ص )278بلوغ شرعی نمیباشد (ای 
منطبق با برداشت مذکور از «بلوغ نکاح» در قرآن کریم میباشد) ،بلکه منظور
قابلیت جسمانی و روحی برای نکاح است و اکنون با در نظر گرفتن مادهی
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 1041قانون مدنی حدّ اقل سن الزم برای تحقق این قابلیت  13و  15سال
تمام شمسی است.
بدین ترتیب با مقایسهی قواعد مربوط به حدّ اقل سن ازدواج در اسناد
بینالمللی ،شریعت اسالمی و حقوق ایران روشن میشود که گرچه اسناد
مذکور با این خیال که نکاح در سنین پایین را منع نمودهاند ،ولی به دلیل
فقدان ضمانت اجرا هم در زمینهی کیفری و هم دربارهی وقوع رابطهی
جنسی با اطفال در قالب نکاح  -که خطرات بیشتری از نکاح کودکان دارد-
نسبت به احکام شرعی نکاح در دین مبین اسالم ناکارآمدتر میباشند ،زیرا
برقراری رابطهی جنسی بیش از تحقق نکاح برای اطفال – به خصوص
دختران -مضر است که اسالم و قوانین ایران آن را ممنوع کردهاند.
 )2-1-1ثبت تمامی ازدواجها

ازدواج به دلیل اثر اثباتی که در وقایع بعد از آن مث ً
ال دربارهی روابط
زناشویی و آثار مالی آن (مهریه ،نفقه و اجرتالمثل) و تولد اطفال و وضعیت
افراد دارد (صفایی و قاسمزاده  )123 :1382در هر نظام حقوقی اهمیّت بسزایی

دارد که مستلزم ثبت دقیق تمامی ازدواجهاست.

اهمیّت ثبت ازدواج تا حدی است که مادهي  3کنوانسیون  1962دربارهي

مقرر داشته« :همهي ازدواجها
لزوم ثبت ازدواج در کشورهای مختلف چنین ّ

بايد به وس��يلهي مقامي صالح در يك دفتر اس��ناد رس��مي مناس��ب به ثبت
برسند» .همچنین بند ا ّول از اصل  3توصیهنامهي  2018نیز به این امر اشاره
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مقررات چنین برميآيد که ثبت تمامی
مسئولي صالح به ثبت برسند» .از این ّ

ازدواجها به صورت س��ند رس��می ،که در حقوق داخلی نس��بت به اس��ناد

غیررسمی از مزیّتها و امتیازات خاصی برخوردارند ،ضروری است.
توجه به آثار و تبعات حقوقی
ضرورت ثبت نکاح در حقوق ایران با ّ
نکاح بیش از سایر نظامهای 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 میسازد.
ثبت نکاح در قوانین ایران هم در قانون ثبت احوال مص ّوب  1355و هم
در مادهي  645قانون مجازات اسالمي مص ّوب  1375الزم دانسته شده است.
به موجب قانون ثبت احوال مص ّوب « 1355دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و

طالق مك ّلفاند وقايع ازدواج و طالق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت
ميكنند در شناسنامهی زوجين نيز درج و امضاء و مهر کنند  »...همچنین
مادهي  645قانون مجازات اسالمی  1375ثبت نکردن واقعهی نکاح را جرم
دانسته است« :به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعهي ازدواج دائم ،طالق
مقررات الزامي است ،چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي
و رجوع طبق ّ

مبادرت به ازدواج دائم ،طالق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا

يك سال محكوم ميگردد».
البته مس ّلم است که ضرورت ثبت تمامی ازدواجها به خصوص در نظام
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حقوقی همچون اسالم و حقوق شرعی ایران ،پیشنهاد پسندیده و بجایی از
سوی اسناد بینالمللی است که سالها پیش در ایران نیز به دلیل آثار خاصی
که نکاح در ایران و شریعت اسالم دارد ،به کار بسته شده است.
 )3-1-1وقوع ازدواج مبتنی بر رضایت آگاهانهي طرفین

1

اساس ًا نکاح بدون اختیار طرفین نافذ نیست و در فقه شیعه شرایط الزم
در متعاقدین یعنی بلوغ ،عقل و به خصوص اختیار تضمینکنندهی وقوع
نکاح با رضایت طرفین است (انصاری  .)88 :1415همچنین 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 ارادهی این
افراد اثری ندارد (عاملی  :1413ج  ،1ص  .)39بنابراین در احکام اسالمی به وقوع
توجه شده و تا حد امکان این عقد بایستی
نکاح به دلیل آثار حقوقی آن بسیار ّ
با ابراز رضایت آگاهانه و کامل طرفین واقع شود .یکی از روشهای تضمین
این خواست شارع ،لزوم وقوع نکاح با صیغهی مخصوص و صریح در نکاح
است که بدون استفاده از آن نکاح واقع نمیشود (عاملی  :1416ج  ،7ص .)85

یکی از دغدغههای اساسی دربارهي نکاح ،وقوع ازدواجهای اجباری
یا شب ه اجباری در قالب سنن و آداب و رسوم کشورهای مختلف است که
به هیچ روی تحققبخش ازدواج مبتنی بر رضایت آگاهانه و کامل طرفین
نيست .وقوع این گونه ازدواجها به دلیل اثرات سوء و جبران ناپذيری همچون
1- Full and Free Consent of Both Parties.
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زوجین ،بارداریهای ناخواسته و سقطهای اجباری نمیتواند تضمینکنندهي
یک زندگی آرمانی و آرامشبخش برای زوجین باشد .به همین دلیل در
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 مادهي  1کنوانسیون
مقرر شده است:
 1962و اصل ا ّول توصيهنامهي  2018به ترتیب بدین شرح ّ

«هيچ ازدواجي نبايد بدون رضايت كامل و آزادانهي دو طرف به ثبت قانوني
برسد ،چنين رضايتي پس از ا ّطالعرساني مقتضي و در حضور مقام صالح
براي اجراي مراسم ازدواج و شهود ،به گونهاي كه به وسيلهي قانون تجويز
شده ،بايد به وسيلهي شخص دو طرف ابراز شود» و «هيچ ازدواجي نبايد
بدون رضايت كامل و آزادانهي دو طرف به طور قانوني ثبت شود .»...البته
مقررات ضمانت اجرا و کارایی الز م را ندارند.
این ّ

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

در مواد مختلف فصل چهارم از باب ا ّول کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی
مقرر داشته
به خصوص مواد  1064و  1070قانون مدنی یافت .مادهي ّ 1064
است« :رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره

عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجهای بوده كه عاقد فاقد
قصد باشد».
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توجه به آثار نکاح صحیح در حقوق ایران ،وقوع ازدواج
بنابراین با ّ
با رضایت کامل طرفین شرط صحت نکاح میباشد ،به گونهای که بدون
رضایت کامل طرفین ،عقد نکاح با مشکل صحت روبهروست و تا زمانی که
رضایت کامل ابراز نشود عقد نکاح صحیح نمیباشد (صفایی و امامی :1387

 .)39بدین ترتیب ضمانت اجرای نبود رضایت کامل در نکاح در ایران،
صحیح واقع نشدن آن است.
 )4-1-1ازدواج وکالتی

1

در فقه شیعه وکالت در نکاح هیچ محدودیتی ندارد و هر کدام از اولیایی
که حق وقوع نکاح برای مولیعلیه خود دارند ،حق توکیل به غیر در این باره
را نیز دارند (کرکی  :1411ج ،9ص )169و 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
مقرر
مد نظر قرار گرفته است .بدین ترتیب ضمانت اجرای تخلف از شروط ّ

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 ا ّول توصي ه نامهی  2018متذکر شده
توجه نداشته و این گونه ازدواج مجاز دانسته نشده
و کنوانسیون به این امر ّ
است« :ازدواج وكالتي فقط زمانی مجاز است كه مسئوالن ذيصالح مجاب
1- Marriage by Proxy.
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به وسيلهي قانون تجويز شده باشد ،در مقابل شهود ،به طور كامل و آزادانه
توجه به نحوهي نگارش ،این بند -به دلیل لزوم
ابراز رضايت كرده است» .با ّ
ابراز رضایت کامل از سوی طرفین جهت اجرای نکاح وکالتی -هم وکالت
در اجرای صیغه و سایر تشریفات نکاح را در برمیگیرد و هم به طریق اولی
وکالتهای کلی در انتخاب همسر ،تعیین شروط عقد و ...و متعاقب آن
اجرای ازدواج را شامل میشود.
در ایران وکالت در نکاح همچون سایر عقود و قراردادها محدودیتی
ندارد و زوجین به سادگی حق اعطای نیابت برای اجرای نکاح را دارند (یثربی

 64 :1388و  .)65البته دلیل اصلی این امر وقوع عقد نکاح به صیغه و شرایط
خاص است که هرکسی نمیتواند به سادگی از عهدهي آن برآید.
به دلیل وجود ظرافتهایی در اجرای صحیح نکاح در حقوق شرعی
ایران و تبعات اجرای ناصحیح آن ،توصیهی مذکور دربارهی نپذیرفتن ازدواج
وکالتی که در بسیاری از کشورها جریان دارد ،پیشنهادی نامناسب است -به
خصوص در نظامهای حقوقی که نکاح تشریفاتی دارند -و موجب وقوع
ناصحیح نکاح میشود .بدین ترتیب این توصیه مصلحت بزرگتری  -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 ازدواجها ،از چهار مطلبی که دو سند
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فوق به عنوان نوآوری در جهت رعایت حقوق زنان و خانواده ارائه کردهاند،
نمیتوان ادعا کرد که این اسناد در مقابل احکام شریعت اسالمی نوآوری و
ایدهی جدیدی داشتهاند؛ برای مثال دربارهی حدّ اقل سن نکاح چنان که آمد
تعیین حدّ اقل سن نه تنها نمیتواند به خوبی غبطهی 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 مترقّیتر از آوردههای اسناد
مذکور است.
 )2-1سایر اسناد بینالمللی

 )1-2-1قطعنام��هي 1984/50م��ورخ  25ماه مه  1984ش��ورای اقتصادی و
اجتماع��ی س��ازمان ملل متح��د (تدابیری ب��رای تضمین حمای��ت از حقوق
محکومان به مرگ)

1

زنان به عنوان مادر رکن محوری خانوادهاند که با حذف ایشان میتوان
در عمل خانواده را ازهمپاشیده دانست ،به ویژه اگر باردار باشند یا بهتازگی
مادر شده باشند در خانواده نقش فزایندهتری دارند .به همین دلیل و برای
حفظ ثبات خانواده ،نیازمند حمایت هر چه بیشتر نهادهای اجتماعیاند؛ لذا
در قطعنامهي  1984/50با پيشنهاد تأخير در اجراي حکم اعدام ،از زنان باردار
در مقابل حکم اعدام و از خانوادهها در مقابل فروپاشي حمایت شده است.
1- Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death
Penalty.
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مورد زنان حامله یا زنانی که تازه مادر شدهاند  ...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 پیشتر از قطعنامهی مذکور نسبت به این موضوع تدابیر
خاصی پیشبینی کرده و اجرای حدودی را که بالذاته موجب مرگ مجرم
نباشند تا رفع بیماری به تأخیر میاندازد (محقق اردبیلی :ج  ،13ص.)71

در حقوق ایران نيز با الهام از آموزهها و دستورات شرع مقدس اسالم به
توجه شده و در مادهي  91قانون مجازات اسالمی 1 1370و مادهي
این امر ّ
 3آييننامهي نحوهي اجراي احكام اعدام ،رجم ،صلب ،قطع يا نقص عضو
 2 1370به منظور حفظ خانواده از تالشی ،اجراي اعدام و مجازاتهای
سالب حیات هنگام بارداري زن يا ايّام شيرخوارگي کودک منع شده است و
در مجموع برای زن تخفیفها و تأخیرهای ویژهای در نوع و نحوه و زمان
اجرای مجازات مطابق مصالح خانواده در نظر گرفته شده است.

« -1در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نميشود ،همچنين بعد
از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد
جاري نميشود.».
« -2هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد ،اجرای حکم تا سه ماه
بعد از وضع حمل به تعویق میافتد».

155

سال چهاردهم  /شماره  / 54زمستان 1390

در بند سوم این قطعنامه آمده است ...« :همچنان که مجازات مرگ نباید در

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 54زمستان 1390

مصوب ٩
 )1-2-2قطعنام��هي  ١٧٣/٤٣مجمع عمومی س��ازمان مل��ل متحد
ّ
دس��امبر ( ١٩٨٨مجموعه اصول برای حمايت از افراد در هرگونه بازداشت يا
زندان)

1

توجه داشته مجموعه اصول
سند دیگری که به خانواده و ثبات روانی آن ّ
برای حمايت از افراد در هرگونه بازداشت يا زندان است .در این سند به
منظور ا ّطالع خانواده از بازداشت شدن یکی از اعضا در جهت رعایت حقوق
خانوادگی و خارج شدن اعضای خانواده از تشویش ناشی از نبود عضو
خود ،بازداشتکنندگان ملزم به ا ّطالعرسانی دربارهي فرایند بازداشت شدن
فرد به خانوادهي او هستند.
مقرر کرده است« :فرد در بازداشت يا
بدین ترتیب اصل  16سند مذکور ّ

زندان ،بايد اين حق را داشته باشد كه بیدرنگ پس از دستگيری و پس از هر
بار انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محلی ديگر ،اعضای خانوادهي
خویش  ...را از دستگيری ،بازداشت يا زندانی شدن خويش يا منتقل شدن و
همچنين از محل نگهداری خود آگاه سازد ،يا از مقامات صالح بخواهد كه
آنان را آگاه سازند».
اطالعرسانی فوری بازداشت فرد به خانوادهی او در مقایسه با حقوق
داخلی ایران پیشنهادی پسندیده و درخور محسوب میشود که مقبول
قانونگذار 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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مجازاتها اغلب مالی یا بدنی بوده ،ا ّطالعرسانی در زمینهی بازداشت شدن
فرد به دلیل منتفی بودن آن بهجز در موارد استثنایی مانند نگه داشتن مظنون
به قتل به مدّ ت شش روز ،سالبه به انتفای موضوع بوده است.
بند  5ماده واحدهي «قانون احترام به آزاديهاي مش��روع و حفظ حقوق
مقرر
شهروندي» مص ّوب  1383مجلس شورای اسالمی ،به این مهم ّ
توجه و ّ

کرده« :اصل منع دس��تگيري و بازداش��ت افراد ايجاب مينمايد كه در موارد

ض��روري ني��ز به حكم و ترتيبي باش��د كه در قانون معين گرديده اس��ت و
مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارس��ال شود و خانوادهي
ظرف مهلت ّ

دستگيرش��دگان در جريان قرار گيرند» .بنابراین به نهاد اجتماعی خانواده در
توجه و این حق قانونی برای اعضای آن ترس��یم شده است که
این مورد نیز ّ

به محض دستگیر شدن یکی از اعضای آن به منظور رفع تشویش خاطر سایر
اعضای خانوادهي فرد دستگیرشده ،مقامات مسئول و دستگیرکنندگان نسبت
به بازداش��ت یا دستگیر ش��دن عضو خانواده ا ّطالعرسانی کرده و از نگرانی
ایجاد شده به دلیل ناپدید شدن ناگهانی او جلوگیری کنند.
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 54زمستان 1390

 )2اسناد بینالمللی که ایران عضو آنهاست
 )1-2كنوانسيون حقوق افراد دارای معلولیت

1

توجه به وضعیت
شریعت اسالم به دلیل جامعیّت در تمام زمینهها ،با ّ

خاص ضعفاء -که معلوالن به طریق اولی داخل در این گروهاند -به معلولیّت
ی توبه دربارهی این افراد آمده
نظر داشته به طوری که در آیهی  91سوره 
است« :ليس على الضعفاء وال على المرضى وال على الّذين ال يجدون ما ينفقون
حرج» .البته هر چند این آی ه دربارهی رفع وجوب جهاد بر افرادی است که
بر حسب موقعیّت زمانی خود قادر بر جهاد نبودهاند (طباطبایی :ج  ،9ص )362با
این حال به طریق اولی افرادی که دچار نقص عضو یا عقالند ،از این حکم
معافاند .در آیهی  61سورهی مبارکه نور نیز به طور عام دربارهی معلولین
آمده است« :ليس على االعمى حرج و ال على االعرج حرج و ال على المريض
حرج» که از این افراد به طور عام رفع تکلیف و حرج شده است و وضعیت
ایشان مشخص شده است (فیض کاشانی  :1416ج ،3ص.)448

در رویکردی جامعتر قرآن کریم در مواردی انسانهای خطاکار را بیمار
دانسته است (از جمله آیهی  ۱۲۶سورهی توبه ،آیهی  ۱۲سورهی احزاب و آیهی ۹

سورهی بقره) .بر همین اساس نقل شده است که پيامبر اکرم بر گروهي
كه جمع شده بودند ،گذشتند و فرمودند« :براي چه جمع شدهايد؟» گفتند:
«اي رسول خدا! اين شخص مجنون شده و افتاده است .براي همين دورش
1- Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
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و مبتالست .آيا به شما خبر دهم كه مجنون واقعي كيست؟» گفتند :آري،
فرمودند« :مجنون كسي است كه در راه رفتن ،خودنمايي و تكبر كند ،از خدا
بهشت طلب كند در حالي كه گناه ميكند ،از شرش كسي ايمن و به خيرش
كسي اميدوار نيست» (قمی  :1363ج ،1ص.)191

دربارهی نحوهی برخورد پیامبر اکرم  با معلوالن نیز آمده است:
«مردي نابينا به محضر رسول خدا  شرفياب شد و عرض كرد يا رسول
اهلل! چشمم نميبيند و بسیار شده كه اذان مسجد را ميشنوم ولي كسي را
پيدا نميكنم كه مرا به مسجد براي نماز جماعت با شما بياورد .پیامبر 
فرمودند :طنابي از منزلت به مسجد ببند و با كمك آن به مسجد بيا و در
جماعت حاضر شو» (تویسرکانی  :1372ج ،2ص .)205با این کار استفاده از
عصای سفید که امروزه نشانگر نابینایی است به ذهن خطور میکند.
در کنوانسیون حقوق افراد معلول  2006به خانواده بسیار توجه شده است.
در ضرورت بحث از خانواده و افراد معلول و ارتباطات ایشان کافی است که
بدانیم جمعیّت خانوادگی افرادی که در سراسر دنیا به معلولیت دچارند دو
میلیارد نفر را تشکیل میدهند ()www.un.org/disabilities/default.asp?id=33

که نزدیک به یک سوم از جمعیّت بشر را شامل میشود.
 )1-1-2حق آگاهی خانوادههای دارای افراد معلول

سالها قبل از این کنوانسیون ،پیامبر اسالم  با برخوردهای انسانی
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جمع شديم» .پيامبر  فرمودند« :او مجنون و ديوانه نيست بلکه مريض
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و رو در رو که با معلولین داشتهاند (که به چند نمونه اشاره شد) به عنوان
رهبر ا ّمت ،مردم را به رفتارهایی این چنین دعوت میفرمودند 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 ا ّطالعرسانی
دربارهی افراد معلول اقدام میکردند.
از وظایفی که کنوانسیون بر عهدهي دولتها قرار داده مورد الف بند یک
از مادهي  8است« :افزايش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده
در مورد افراد داراي معلوليت و ترويج احترام و منزلت افراد داراي معلوليت».
بنابراین یکی از حقوق خانوادههای دارای عضو معلول ،ا ّطالعرسانی دولتها
در زمینهي حقوق معلولین در سطح خانوادهها برای ترویج احترام به معلولین
در جامعه است.
 )2-1-2رفع هرگونه استثمار و خشونت

بند دوم مادهي  16کنوانس��یون تکلیف دیگری بر عهدهي دولتها مبنی
مقرر کرده است:
بر جلوگیری از استثمار ،خشونت و سوءاستفاده از معلوالن ّ

«دولتهاي عضو تمام تدابير مناس��ب را جهت جلوگيري از تمامي اش��كال
استثمار ،خشونت و سوءاس��تفاده از طريق تضمين مواردي از جمله اشكال

مناس��ب كمكهاي حساس جنس��يتي و س��ني و حمايت از افراد معلول و
خانوادهه��ا و مراقبين آنها از جمله از طري��ق ارائهي ا ّطالعات و آموزش در
مورد چگونگي پرهيز ،شناس��ايي و گزارش در مورد نمونههايي از استثمار،
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اش��كال مناس��ب كمكها برای تأمین نیازهای معلولین و خانوادههایش��ان
ش��دهاند تا از این رهگذر زمینهی استثمار و سوءاستفاده از معلولین مسدود
شده و خانوادههایشان بدون دغدغهی تأمین نیازهای فرد معلول برای تعالی
ی خانواده واقعهای
او تالش کنند؛ زیرا «تولد یک کودک معلول میتواند برا 
ناگوار باشد» (نلسون و ایزرائیل .)12 :1375

 )3-1-2حفظ حریم خصوصی خانوادههای افراد معلول

قرآن کریم مصونیت اسرار و حریم خصوصی افراد را تأیید کرده و در
آیهی  12سورهی حجرات فرموده« :یا ایها الّذین آمنوا اجتنبوا کثیرا ً 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
میکند 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
مقرر داشته
عدم افشاي وضعیت خانوادگی معلوالن در بند یک مادهي ّ 22

است« :هيچ فرد داراي معلوليتي صرفنظر از مكان اقامت يا زندگي ،مشمول
دخالتهاي خودسرانه يا غير قانوني در امور شخصي خود ،خانواده ،خانه،
مكاتبات يا ساير اشكال ارتباطاتي يا حملهي غير قانوني به شخصيت و
اعتبارش نميگردد .»...
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خش��ونت و سوءاستفاده اتّخاذ خواهند نمود  .»...دول عضو ملزم به تضمين
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از آنجا که یکی از دغدغههای معلولین و خانوادههاي ایشان محرمانگی
ی است ،حریم خصوصی معلولین در کنوانسیون به طور
مسائل خانوادگ 
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
مقررات کنوانسیون مذکور کارایی و ضمانت اجرای کافی در زمینهی
قرآنّ ،
حفظ حریم خصوصی معلولین را ندارد.

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

یکی دیگر از مسائل مطرح در این کنوانسیون روابط حقوقی خانواده و
اطفال است که در مادهی  23با عنوان «احترام به خانه و خانواده» اشاره شده
است .در بند الف بند یک این ماده ،مسئلهي حق تشکیل خانواده و ازدواج
مقرر شده
مبتنی بر رضایت کامل و آگاهانه به طور خاص دربارهي معلولین ّ

است« :حقوق تمامي افراد معلول كه به سن ازدواج رسيدهاند ،جهت ازدواج

و تشكيل خانواده بر مبناي رضايت كامل و آزادانهي همسران مورد نظر به
رسميت شناخته ميشود» .به نظر میرسد اطرافیان و خانوادهي معلولین به
دلیل وضعیت خاص جسمانی یا روانی ایشان در امر تشکیل خانواده و
ازدواج کام ً
ال آگاهانه توسط معلولین اختالل ایجاد یا خود بدون رضایت
معلول به برقراری ازدواج برای او اقدام میکنند .این امر مانعی جدی بر
اجرای یکی از حقوق هر شخصی  -ازجمله معلولین -است.
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موضوع مهمی که ممکن است افراد مرتبط با معلولین در آن دخالت کنند،
مسئلهي فرزندآوری و تنظیم خانواده است که با وجود کرامت ذاتی انسان
از منظر دین اسالم و قرآن کریم (آیهی  70سورهی مبارکهی اسراء) مسلمانان از
دخالت در امور شخصی همنوع خود منع شدهاند و اعتقاد به کرامت انسانی
به خودی خود مانع این مداخلهها در بین مسلمین میشود.
دو بند دیگر ماده  23دربارهي رعایت حق تنظیم خانوادهی معلوالن،
توسط افراد و دولتها چنین است« :ب :حقوق افراد داراي معلوليت جهت
اتخاذ تصميم به طور آزادانه و مسئوالنه در مورد تعداد و فاصلهي بين
كودكان آنها و برخورداري از دسترسي به ا ّطالعات متناسب با سن ،آموزش
تشكيل خانواده و باروري به رسميت شناخته ميشود و روشهاي ضروري
به منظور اعمال حقوق مذكور تأمين ميشود.پ :افراد داراي معلوليت ،از
جمله كودكان ،باروري خود را بر مبناي برابر با سايرين حفظ مينمايند».
 )6-1-2حقوق خانوادگی معلولین

در فقه شیعه ،معلولیت طفل یا والدین او وجود یا اِعمال حقوق متقابل
ایشان را محدود نمیکند و هیچ فردی به دلیل معلولیت از حق حضانت
و نگهداری فرزندش منع نمیشود و کسی نیز نمیتواند به دلیل معلولیت
فرزندش ،او را طرد کرده و از حقوق قانونیاش محروم کند .پس حق
و تکلیف حضانت فرزندان ولو اینکه والدین یا یکی از آنها معلول باشد
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همچنان بدون کمترین خدشهای پابرجاست .این تفکر اسالمی که از اصل
برابری انسانها  -که یکی از مبانی اسالمی است  -نشئت میگیرد ،حقوق
معلولین را با افراد سالم جامعه برابر دانسته است.
روابط حقوقی طفل و خانواده مثل سرپرستی ،قیمومت و فرزندخواندگی
مقرر داشته:
امور دیگری در مادهي  23کنوانسیون است که بند  2این ماده ّ

«دولتهاي عضو حقوق و مسئولیتهاي افراد معلول را با در نظر گرفتن
قيمومت ،سرپرستي ،مسئوليت ،فرزندخواندگي يا ساير نهادهاي مشابه
چنانچه اين گونه مفاهيم در قوانين م ّلي وجود داشته باشد ،تضمين خواهند
کرد  .»...بدین ترتیب مواردی دیگر از حقوق متقابل خانواده و فرزندان
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 دولتها مک ّلف به فراهم آوردن زمینههای اجرای این حقوق هستند.
ع ّلت تصریح این حقوق که جزء حقوق اساسی متقابل اطفال و والدین
محسوب میشود (اسعدی  162 :1386و  ،)190نفی تفکر غلط افرادی است که
معلولیت را مانع تربیت و مراقبتهای الزم از فرزندان دانسته و لذا معلولین
را برای برخورداری از این حقوق صالح نمیدانند .برابری اطفال معلول در
برابر حقوق خانوادگی نیز در بند  3مادهي  23کنوانسیون اشاره شده است:
«دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود كه كودكان داراي معلوليت در ارتباط
با زندگي خانوادگي از حقوق برابر برخوردارند».
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مقرر داشته« :در هيچ موردي كودك از والدين
والدین بر مبنای معلولیت ّ

خود بر مبناي معلوليت كودك يا يكي يا هر دوي والدين جدا نميگردد».
بنابراین دولتها ملزماند 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 خانوادههای
توجه شده،
ایشان در قبال حکومت و سایر افراد جامعه به طور خاص کمتر ّ
هر چند حقوق و تکالیف متقابل ایشان مشمول حقوق و تکالیف افراد عادی
در جامعه است  -ا ّما به طور خاص به آن توجه نشده است .بدین ترتیب
با در نظر گرفتن پیشنهادات کنوانسیون مذکور و خالف شرع نبودن آنها
میتوان از این توصیهها در جهت ارزشافزایی معلولین و خانوادههایشان در
سطح جامعه بهره برد.
 )2-2پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در خصوص فروش ،فحشاء
و هرزهنگاري كودكان

1

اعمال منافی عفت نسبت به اطفال به دلیل بیدفاع 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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سالها قبل به دلیل مفاسدی که دارد ،منع شده است .اسالم با منع اعمال منافی
عفت به حمایت از نسل به عنوان یکی از امور پنجگانهی مبنای جرمانگاری
پرداخته است .در این بین به اطفال به عنوان پدیدآورندهی نسل بعدی و
توجه خاص شده و اعمالی را که پروتکل مذکور در صدد
آسیبپذیریّ ،
ممنوع ساختن آن است .اسالم سالها قبل ممنوع کرده است.
پروتکل مذکور همراه با «پروتكل اختیاری کنوانسیون حقوق كودك
دربارهي بهكارگيري كودكان در مناقشات مسلحانه» 1در  25مه  2000به
کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است .اطفال به عنوان اعضای اصلی
خانوادهي بشری بسیار آسیبپذیرند و به همین دلیل بایستی تحت حمایت
ویژه قرار گیرند .قانونگذاران داخلی و بینالمللی نیز به خانواده به عنوان
توجه داشتهاند .بنابراین خانواده و کودک همیشه همراه هم
خواستگاه کودک ّ
بوده و منافع مشترک دارند .این امر اهمیّت بحث دربارهي وضعیت کودکان
را در زمینهي قاچاق ،فحشا و هرزهنگاری به روشنی نمایان میسازد.

مادهي  1پروتکل کشورهای عضو را ملزم کرده تا «فروش ،فحشاء و
هرزهنگاري كودكان» را ممنوع سازند .بر این اساس فروش کودکان هر گونه
عمل یا معاملهای است که به وسیلهي آن کودک توسط شخص یا گروهی
برای سودجویی یا به هر منظوری به دیگری انتقال داده میشود .فحشاء
کودک نیز به استفادهي وی در فعالیتهای 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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درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابهسازیشدهي آشکار جنسی یا هر وسیله
یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدت ًا جنسی است.
کشورهای عضو موظفاند 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 بهکارگیری اجباری آنها تحت پوشش کامل قوانین
جزایی و کیفری خویش در عرصهي م ّلی و فرام ّلی قرار دهند .همچنین
کشورهای عضو به همکاری و مشارکت همگانی در زمینههای تحقیقاتی،
کیفری یا استرداد در خصوص جرائم مزبور متعهد شده و به ضمانتهای
مقرر جهت حسن انجام مراتب مزبور در قوانین آنها تأکید شده است.
ّ
نتیجهگیری

مقررات اسناد بینالمللی دربارهی
با مقایسهی احکام مترقّی اسالم و ّ

خانواده روشن شد که هر چند اسناد مذکور به زعم خود و با هدف نوآوری
در عرصههای خاصی از ساختارهای حقوقی خانواده اقدام کردهاند ،ا ّما
درمییابیم که بسیاری از مسائل مطرح در این اسناد با بررسی مبانی ،فقه
و احکام شریعت اسالمی به سادگی به دست میآیند و گاهی تفاوتها 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 ارائهی حمایتها و ایدههای جدید در
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ِ
کودک
منظور دیگر اطالق شده و هرزهنگاری کودک ناظر به هر گونه نمایش
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عرصهی ساختارهای حقوقی خانواده منعقد شدهاند ،ا ّما به دلیل نگاه تک
بعدی در تهیّهی اسناد بینالمللی به مبانی حقوق غربی و برتر انگاشتن مبانی

سکوالر حقوق لیبرال دموکراسی نسبت به سایر نظامهای حقوقی – به
خصوص نظام حقوقی اسالم -و غافل بودن از آموزههای جاودان الهی در
قالب شریعت مبین اسالم ،نه تنها به نوآوری نپرداختهاند بلکه به اموری اشاره

کردهاند که گاهی مسلمین در آموزههای دینی -اخالقی خود با آن سر و کار
داشته و از آن در تنظیم روابط حقوقی خانواده در جامعهی خود بهره میبرند
و بعضی نیز نه تنها مطابق مصالح خانواده نیست بلکه با طبیعت و فطرت
انسانی نیز مغایرت دارد.
برای مطالعات آتی پیشنهاد میشود تا پژوهشگران به بررسیهای تطبیقی
مفصل 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
حقوقی خانواده در اسالم را به دنیا معرفی کنند تا به این وسیله زمینهی
بهرهبرداری بینالمللی و برونرفت از بحرانهای خانوادگی که بشریت در
سراسر جهان با آن درگیر است ،فراهم شود و مانع ارائهی برداشتها و
تفاسیر بهرأی 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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دربارهی ساختارهای پیشرفته و کارای حقوق خانواده در اسالم در مقابل
دیدگاه مادی و تکبعدی خانواده در حقوق غربی مبادرت نمایند و تفکرات
پوشالی حقوق خانواده در اندیشههای لیبرال را بر مال کنند.
شریعت اسالم به دلیل تشریع فرابشری و الهی در سایر ساختارهای
حقوقی خانواده ،برای مثال در تعیین حدّ اقل شرایط و نه حدّ اقل سن الزم
برای نکاح ،لزوم رضایت کامل زوجین در نکاح ،پذیرش نکاح وکالتی به
دلیل ظرافتهای اجرای صیغه نکاح و  ...اقدامات اساسیتری را نسبت به
اسناد بحث شده در جهت تعالی خانواده و رعایت حقوق زنان در خانواده
انجام داده است.
ع ّلت این تفاوت در احکام حقوقی ایران و حقوق لیبرال دربارهی
توجهی
ساختارهای حقوقی خانواده ،اتکاء صرف به اندیشههای بشری و بی ّ
به آموزههای الهی به خصوص اسالم و در مقابل اتکال حقوق ایران به احکام
اسالمی میباشد که سبب بیاعتباری اسناد مورد بحث در مقابل آموزههای
الهی اسالم و حقوق ایران شده است .بدین ترتیب حقوقدان مسلمان بایستی
با بهرهگیری از احکام خانوادگی اسالم برای حل معضالت پیچیدهای مثل
فرار دختران از خانواده ،قاچاق انسان برای فحشا و والد شدن اطفال که
کشورهای جهان به دلیل تکیه بر مبانی حقوق لیبرال دموکراسی دچار آن
هستند و در حل این مشکالت واماندهاند ،پیشنهادات اساسی و مبتنی بر
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آموزههای الهی به جهان که راهگشای بشریت باشد ،ارائه نماید.
در اینجا باید به کوتاهی حقوقدانان متعهد اسالمی نیز اشاره کرد و بر
ایشان خرده گرفت که چرا تا به حال احکام پیشرفتهی اسالمی را به انحاء
مختلف به جوامع غربی نشناسانده و آنها را با این منبع فوق بشری و الیتناهی
آشنا نکردهاند .یک حقوقدان اسالمی وظیفه دارد با بهرهگیری از فناوریهای
نوین ،بشریت را با مبانی حقوق خانواده در اسالم -به عنوان آخرین ارادهی
خداوند در ارشاد و راهنمایی بشر -بیش از پیش آشنا کند تا اسناد بینالمللی
از مبانی حقوق اسالمی متأثر شوند.
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