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مقاله

وظیفه ی حکومت در پرداخت بدهی تنگدستان

به نام خداوند جان آفرین              حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشنده دستگیر              کریم خطابخش پوزش پذیر
)سعدی(

از  تا جایی که در گفتاری  توانگر، سخت گرفته شده است  بر بدهکاِر  ادبیات روایی و فقهی،  در 
پیامبر ، ریختن آبرو و مجازات چنین بدهکاری روا شمرده شده1 و بر همین پایه در فقه2 و قانون3 

1 - قال رسول اهلل  :ليُّ الواجد بالدَّين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اهلل عز وجل: حر عاملی، محمدبن حسن، 
)بی تا(، وسائل الشیعه. )20 جلدی(، تحقیق: شیخ ابی حسن شعرانی، بیروت  لبنان، دار احیاءالتراث العربی، ج. 13، ص. 90.

2 - بحرانی، شیخ یوسف، )بی تا(، الحدائق الناضره فی أحکام عتره الطاهره، )25 جلدی(، قم: مؤسسه ی انتشارات اسالمی 
وابسته به جامعه مدرسین، ج. 20، ص. 199: »...أنه مع القدرة على الوفاء والمقابلة بالمطل فإنه يحبس، فيدل عليه ما رواه في 
الكافي والتهذيب عن عماربن موسى في الموثق عن أبي عبد اهلل  قال: كان أمير المؤمنين  يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر 
فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله. وعن غياث، عن جعفر عن أبيه عن علي ، أنه كان يحبس بالدين فإذا 
تبين له افالس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد ماال و في معناهما أخبار أخر. و ما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه  أن 
عليا ، كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له المال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، 
إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه...«. همچنین؛ ر.ک.: شهید ثانی، زین الدین الجبعی العاملی، )1414 ق(، مسالک األفهام، 
)15 جلدی(، قم: مؤسسة المعارف اإلسالمیة قم، چاپ اول، ج 4، صص. 127-129؛ محقق أردبیلي )1412 ق(، مجمع 
الفائده والبرهان، )14 جلدی(، تحیقیق: حاج آقا مجتبی عراقي، شیخ علي پناه اشتهاردي، حاج آقا حسین یزدي اصفهاني، 

قم: مؤسسة انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ اول، ج. 9، ص. 276.
3 - ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسالمی: »اگر استیفای محکومٌ به 

سخن سردبیر

سخن سردبیر

9

کودک همسری

سبحان اهلل گشایش کار تویی سبحان اهلل به هر غمی یار تویی    
)ابوسعید ابوالخیر(

پدیده »کودک همسری« به رغم کاهش چشمگیر، کم و بیش در متن جامعه جریان 
دارد. همچنان کودکانی در سنین 10 تا 14 سالگی و حتی کمتر از آن به قید زوجیت 
سپرده می شوند و این درحالی است که ازدواج ها لزوماً بین دو کودک نیست و بلکه در 
بسیاری موارد کودکان به قید زوجیت افراد بزرگسال و گاه میانسال در می آیند. »کودک 
همسری« هرچند از حیث تاریخی و اجتماعی در باورهای فرهنگی و مذهبی جامعه ما 
ریش��ه دارد، لیکن با توجه به تغییر و تحوالت بنیادین در برخی باورها و واقعیت های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و...، این هنجار دیرینه به تدریج از س��وی اخالق حسنه و 
نظم عمومی به چالش کشیده شده و از همین رو قانونگذار نیز گاه و بیگاه به این موضوع 
پرداخته و اکنون نیز طرحی نو در دست بررسی است که یک فوریت آن نیز به تصویب 
رسیده است. به همین بهانه، در نوشته پیش رو نگاهی مختصر به بایدهای توجه به این 

موضوع شده است.
نگاهی گذرا به تاریخچه تقنینی ازدواج کودکان نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در 
میانه پایبندی به سنت دیرینه یا پذیرش تحوالت جدید، هر از چندی یک سو را گرفته 

و گاهی نیز به افراط و تفریط دچار شده است:
الف. نویس��ندگان قانون مدنی در س��ال 1313 بدون آنکه از بلوغ و س��ن بلوغ برای 
ازدواج یاد کنند، ماده 1041 قانون مدنی را در ذیل فصل دوم با عنوان »قابلیت صحی 
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برای ازدواج« آوردند و دختران کمتر از 15 سال تمام و پسران کمتر از 18 سال تمام را 
فاقد قابلیت صحی برای ازدواج اعالم کردند و در مواردی که مصلحت اقتضا می کرد، با 
پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه اجازه ازدواج به دختران 13 ساله و پسران 15 

ساله را ممکن شمردند. 
ب. در سال 1353 در ماده 23 قانون حمایت از خانواده حداقل سن ازدواج دختران 
18 سال و پسران 20 سال اعالم شد و در موارد استثنایی و با رعایت مصالح، امکان اجازه 

ازدواج به دخترانی که کمتر از 15 سال داشتند نیز داده شد.
ج. در سال 1361 مقنن از شرط »قابلیت صحی برای ازدواج« عدول کرد و به پیروی 
از فقه، اوالً- در ماده 1041 ق.م. به تأسیس »بلوغ« روی آورد و این ماده چنین اصالح 
شد که: »نکاح قبل از بلوغ ممنوع است«. ثانیاً- در تبصره الحاقی همان ماده به پیروی 
از نظر مش��هور در فقه، ازدواج کودک با اجازه ولی حتی قبل از بلوغ، بدون نیاز به اخذ 
مجوز از دادس��تان یا محکمه مجاز شمرده شد و بدین ترتیب امکان ازدواج خردساالن 
یعنی دختران و پسران کمتر از 9 و 15 سال نیز به وسیله ولی آنان با رعایت مصلحت 

فراهم شد.
د. صرف نظر از اصالح ویرایشی ماده 1041 در سال 1370 که تغییر ماهوی در این 
ماده ایجاد نکرد، تغییر بعدی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم 
خورد و عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال 
تمام شمسی به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح منوط شد. به 
این ترتیب، ازدواج کودکان کمتر از 13 سال و 15 سال )و حتی کودکان خردسال کمتر 
از 9 س��ال( همچنان ش��دنی باقی ماند ولی به اذن ولی و با رعایت مصلحت با تشخیص 
دادگاه مشروط شد و لذا همچنان ازدواج کودکی 7 ساله با فردی 70 ساله شدنی و قابل 

تصور است!!؟
چنانکه گفته شد، اکنون نیز طرحی برای اصالح ماده 1041 ق.م. در مجلس شورای 
اسالمی در دست بررسی است که در آن ضمن افزایش حداقل سن، برای ازدواج دختران 
بین 13 تا 16 و پسران 16 تا 18 سال افزون بر اجازه ولی و دادگاه، تأیید پزشکی قانونی 

نیز الزم شمرده شده است. 
در داوری برای تعیین س��ن ازدواج، باید به این نکته توجه داش��ت که قرارداد ازدواج 
پایه گذار خانواده است و خانواده نیز یکی از کهن ترین و مهم ترین عناصر زندگی انسانی 
است. از این رو عقد ازدواج از جهات دینی، ملی، حقوقی، اجتماعی، اخالقی، اقتصادی، 
روانشناس��ی و... مورد توجه و محل مطالعه اس��ت. در غالب جوامع چنین عقدی که در 
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وراثت و نسل انسانی اثرگذار است، وجهه قدسی نیز یافته و انعقاد آن با آیین و تشریفات 
مذهبی خاصی همراه شده و ضمن افزودن قواعدی ویژه به آن، از برخی قواعد عمومی 
قراردادها نیز اس��تثنا شده اس��ت. همین ویژگی های گوناگون و پرشمار سبب شده که 
بس��یاری از مس��ائل حقوقی این قرارداد و از جمله ش��رط اهلیت طرفین، با پاسخ های 
متعدد و گاه متعارض مواجه شود! در یک فرض ممکن است گفته شود قراردادی با این 
درجه اهمیت و با این س��طح تأثیر گذاری از جهات وراثتی، تناس��لی و توالدی، ملیتی، 
احساسی و روانی، اقتصادی، سالمتی، پزشکی و...، حد اعالی اهلیت باید در نظر گرفته 
ش��ود تا زوجین به معنای واقعی قادر به درک آثار و تبعات ناش��ی از این قرارداد مهم 
باشند. در مقابل نیز می توان گفت رعایت مصالح و نیازهای فردی، اجتماعی، احساسی، 
روانی، تربیتی و گاهی نیز اجبار ناشی از فقر اقتصادی یا معنوی و...، ممکن است ایجاب 
کند کودکی به قید زوجیت سپرده شود تا از وی حمایت شود و بر همین مبناست که 
پدیده »کودک همس��ری« در س��نت و تاریخ ما ریشه داشته و به عنوان امری پذیرفته 
شده در فرهنگ عمومی در آمده است. با این همه و در جمع میان این دو دیدگاه، اگر 
قانونگذار بتواند هم مصالح را رعایت کند و هم ساحت اخالق و نظم عمومی را پاس بدارد، 

هنرمندانه عمل کرده است و این کار بسی دشوار است. 
درست است که یکی از کارکردهای ازدواج پاسخ به نیازهای جسمی و روانی است اما 
این نهاد حقوقی- اجتماعی ابعاد بسیار گسترده تر و پیچیده تری دارد و تعیین فاکتور بلوغ 
جنسی به تنهایی – صرف نظر از مناقشاتی که در باره مالک تعیین سن بلوغ وجود دارد- 
مفید به فایده نیس��ت. برای انعقاد قراردادی با این درجه اهمیت؛ رش��د، آگاهی، آموزش، 
آزادی و قدرت انتخاب و درک مفهوم و آثار و نتایج این قرارداد و بسیاری بایدها و نبایدهای 
دیگر نیز ضرورت دارد و این همه، الزاماً با بلوغ جس��می همراه نیست. از سوی دیگر لزوم 
حمایت حقوقی از کودکان )صغار( به عنوان دس��ته ای از محجورین و گروه های آس��یب 
پذیر، اصلی پذیرفته ش��ده و غیرقابل انکار اس��ت. از این رو توجه ویژه قانونگذار و حمایت 
حقوقی از کودکان در یکی از مهمترین اعمال حقوقی زندگیشان ضرورت و اهمیت می یابد 
و قانونگذار در بازنگری خویش، ناگزیر است به آسیب ها و تهدیدات ناشی از ازدواج کودکان 

و پدیده »کودک همسری« نگاهی ویژه داشته باشد.
»کودک همس��ری« از حیث حقوقی در بیش��تر موارد با آس��یب ها، مش��کالت و 
تهدیدات بسیاری از جمله موارد زیر همراه است: جدایی »کودک همسری« از والدین 
و خانواده، ممانعت از حق تحصیل کودک همسران، تعهد کودک )پسر( به تأدیه نفقه 
و به تبع آن تعهد به اش��تغال و کس��ب درآمد برای امرار معاش خانواده، تعهد کودک 
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)دختر( به تمکین بدون قید و ش��رط با ش��رایط یاد شده در قانون و تعهد خانه داری، 
بارداری و فرزند پروری، تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم و 
جراحت کودک همسران، فقدان حمایت های حقوقی از کودک همسران ناشی از عدم 
دانش، عدم توان و عدم اهلیت قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی از زوجیت از جمله 
در: دعوای نفقه، دعوای مهریه، دعوای طالق، دعوای توهین و ضرب و ش��تم، دعوای 
اخذ شناس��نامه فرزند، دعوای مطالبه سهم االرث خود یا فرزند، درخواست قیمومیت 
فرزن��د )کودک��ی قیم کودکی دیگر ش��ود!(، دعوای حضانت و س��ایر دعاوی یا اعمال 

حقوقی مرتبط یا ناشی از زوجیت و... .
همچنی��ن »کودک همس��ری«  از جهات غی��ر حقوقی اعم از اجتماعی، پزش��کی، 
روانشناسی و... نیز با آسیب ها و تهدیدات بسیاری ممکن است مواجه شود که با توجه 
به دیدگاه های کارشناسان مربوطه، برخی از این موارد به قرار زیر است: جدایی ناگهانی 
کودکان از دنیای کودکانه و دوستان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکالت 
زایمان های س��خت و زود هنگام، افزایش سقط جنین، افزایش شمار نوزادان کم وزن، 
نارس، دارای س��وء تغذیه و...، ناتوانی »کودک مادران« و »کودک پدران« در نگهداری و 
تربیت فرزند، شمار باالی طالق های زود هنگام و یا طالق های عاطفی پس از افزایش 
س��ن، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده، شیوع اختالالت خلقی از جمله 
افس��ردگی، اختالالت اضطرابی، وسواس و اختالالت پانیک، فقدان رسیدن به استقالل 
ش��خصی و بلوغ فکری، از دس��ت دادن حمایت خانواده، از دست دادن آزادی تعامل با 
همس��االن و مشارکت در فعالیت های اجتماعی، طی کردن ناقص مراحل رشد جنسی، 

روانی، اجتماعی و...، افزایش آسیب پذیری در برابر انزوای اجتماعی و... .
بر مبنای قانون اساس��ی، دولت )به معنای حاکمیت( موظف ش��ده است که از نهاد 
خانواده و به تبع آن از کودکان به عنوان بخشی از این نهاد، حمایت کند )مقدمه و اصل 
دهم قانون اساسی(. مطابق ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک )که ایران نیز به آن ملحق 
ش��ده(، کشورهای عضو متعهد شده اند حق  ذاتی  هر کودک  برای  زندگی را  به  رسمیت  
شناخته و حداکثر امکانات  را برای  بقا و پیشرفت  کودک  تضمین  نمایند و به موجب ماده 
9 همین کنوانسیون نیز این کشورها باید تضمین نمایند کودکان  علیرغم  خواسته  شان  
از والدین  خود جدا نشوند، مگر در مواردی  که  مقامات  ذیصالح  مطابق  قوانین  و مقررات  و 

پس  از بررسی های  قضایی  مصمم  شوند که  این  جدایی  به  نفع  کودک  است . 
ب��ا این اوصاف، اجازه ازدواج کودکان در بس��یاری موارد ب��ا جدایی آنان از خانواده و 
والدین و دوستان و آشنایان و ممانعت از تحصیل و سایر آسیب ها و تهدیداتی که بیان 
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شد ممکن است همراه باشد. 
اگر تهدیدات و آسیب هایی که برای ازدواج کودکان بیان می شود، واقعیت داشته باشد 
–که در بسیاری موارد واقعیت دارد-؛ تردید نباید کرد که مرزهای »کودک همسری« به 
کودک آزاری و خشونت علیه کودکان نزدیک شده است! چه اینکه کودک آزاری عبارت 
اس��ت از: »آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به 
دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند« و لذا هرگونه رفتار یا نارسایی 
که منجر به صدمات و آسیب های روحی یا جسمی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک 
و... شود، از سوی هر شخصی اعم از والدین یا سرپرست کودک و با هر نامی )هرچند نام 

ازدواج( انجام شود، می تواند کودک آزاری و خشونت علیه کودکان به شمار رود. 
در جایی که برای بسیاری امور مانند: اشتغال به کار زیان آور یا کار نامناسب برای 
اخالق طفل، انعقاد قرارداد، تصرف در دارایی ش��خصی، درخواست تابعیت، گواهینامه 
رانندگی، دریافت گذرنامه، رأی دادن و...، کودکان )افراد کمتر از 18 س��ال( راه ورود 
ندارن��د، چگونه می توان برای ازدواج که اهمیت ب��ه مراتب باالتری دارد و تن و روان 
انس��ان و همه هویت، ش��خصیت و سرنوشت انس��ان را تحت تأثیر قرار می دهد، سن 
13 س��ال و 15 سال وحتی سن کمتر از آن را )با مشارکت ولی طفل( مجاز و متصور 

دانست!!؟ 
ب��ا توجه به تغیی��ر باورها و واقعیت های جامعه، در بس��یاری از ش��هرها و مناطق 
ایران ازدواج طفلی 13 تا 15 س��اله یا کمتر از آن می تواند از اس��باب جریحه دار کردن 
احساس��ات جامعه و مغایر با اخالق حس��نه و در نتیجه از مصادیق بارز مخالفت با نظم 
 عمومی و در نتیجه باطل به شمار آید )ماده 975 ق.م.(. از همین رو دادستان ها به عنوان 
مدعی العموم و حافظان نظم عمومی می توانند وارد ش��ده و ممانعت نمایند چنانکه تا 

کنون نیز در بسیاری موارد وارد شده و جلوگیری کرده اند.
همه آنچه گفته ش��د، نش��ان می دهد ش��یوه قانونگذار در س��ال 1313 به مصالح 
اجتماعی نزدیک تر بوده است. بدین ترتیب، در بررسی طرح اصالحی ماده 1041 ق.م.، 
بیش و پیش از آنکه به سن بلوغ توجه شود، باید به »قابلیت صحی برای ازدواج« )اعم 
از قابلیت جس��می، روانی، اجتماعی و...( توجه شود. بنابراین و با عنایت به لزوم رعایت 
مصال��ح حقوقی، اجتماعی، اخالق��ی و...، که بازنگری ماده یاد ش��ده را اجتناب ناپذیر 
کرده است، در صورتی که عدول از مالک سن بلوغ از سوی فقهای شورای نگهبان )به 
اس��تناد نظر مش��هور فقها( مورد مخالفت قرار گیرد، به نظر می رسد موضوع از طریق 
مجمع تشخیص مصلحت نظام باید دنبال شود. بنابراین؛ همانگونه که مجمع تشخیص 
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مصلح��ت نظام در خصوص قان��ون کار، مصالح عمومی و اجتماعی را بر اصل حاکمیت 
اراده ترجی��ح داد و قرارداد خصوصی کار را از حیطه حقوق خصوصی به حیطه حقوق 
عموم��ی نزدیک کرد، اینک نی��ز رعایت مصالح اعم از لزوم حمایت از حقوق اساس��ی 
 ک��ودکان، حمایت از نه��اد خانواده، حمایت از نظم عمومی و اخالق حس��نه و... اقتضا 
می کند نگاه مصلحت اندیشی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نگاه سنتی 
و منطقی شورای نگهبان ترجیح داده شود و بدین ترتیب، موضوع ازدواج کودکان نیز از 

افراط و تفریط های گذشته رهایی یابد.  
سردبیر


