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Abstract 

Background and Aim: In Iranian Domestic Law, in the Iranian Civil law, The Second Chapter of the Eighth 

Book is Dedicated to the Issue of Child Care and Education and in This Regard, it has Placed 

Responsibilities on Parents, Which are Referred to as Responsibilities Arising From Negligence. The Charter 

of Citizenship Rights Approved in 2016 Also Provides for the Maintenance and Upbringing of Children. The 

Purpose of This Study is to Align Global Views to Protect the Human Dignity and Civil Rights of Children 

and to Prevent Injuries That Prevent Children From Achieving Their Real and Legal Rights. 

Materials and Methods: The Present Study is an Applied Comparative Method in Terms of Identifying the 

Legislator's Policy in Relation to Parental Neglect and Legislated Cases to Prevent the Issue of Negligence, 

Compensation for Damages to Children Who Have Been Neglected. 

Ethical Considerations: In All Stages of Writing This Article, Ethical Principles and Honesty Have Been 

Observed 

Findings: The Findings Indicate That the First Success, Development and Growth of any Society Depends 

on the Children in Which They are Brought up, Who are in Fact the Real Builders of the Future of That 

Society. Therefore, Special Attention Should be Paid to Both Their Material and Spiritual Needs. And in 

This Regard, they Need to Train Parents. But This Upbringing Should not be Neglected and Faces 

Limitations, Including Restrictions on Conflict With the Child's Physical Rights and Restrictions on Conflict 

With the Child's Spiritual Rights. 

Conclusion: Most of the Problems that People Face in Relation to Their Children Stem From Insufficient 

Knowledge of Islamic Laws and Regulations, Especially Civil Rights in this Regard. Identifying Legislative 

Cases of Criminalizing Issues Arising From the Issue of Parental Neglect, Identifying Legislated Cases to 

Compensate the Moral Damage Suffered by the Issue of Child Neglect, and the Scientific Growth and 

Development of Children are Among the Cases. Due to the Lack of Awareness of the Individual, Social and 

Citizenship Rights of Children, the Burden of Negligence Falls on Their Parents. 
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 چکیده

 اطفثال  تربیثت  و نگهثداری  مبحث   به ،هشتم کتاب از دوم باب کشور، این مدنی قانون در و ایران داخلی حقوق رد :هدف و زمینه

 هثای  تیمسثؤول »: عنثوان  تحت ها نآ از که است داده قرار مادر و پدر عهده بر را های یتمسؤول نیز زمینه همین در و دارد اختصاص

. اسثت  شده بینی پیش اطفال تربیت و نگهداری موضوع (1301 مصوب) شهروندی حقوق منشور در .شود می یاد «سوءتکفل از ناشی

 لطمثاتی  و ها آسیب از جلوگیری و اطفال شهروندی حقوق و انسانی کرامت حفظ برای جهانی افکار شدن همسو تحقیق این از هدف

 . دارد می باز آنان قانونی و واقعی حقوق به رسیدن از را کودکان که است

 بثا  ارتبثا   در - قانونگثذار  سیاسثت  شناسثایی  بثرای  اسثت  گرفتثه  صورت کاربردی تطبیقی روش با حاضر تحقیق :ها روش و مواد

 سثوءتکفل  مثورد  کثه  یطفالا بر وارده خسارت جبران و سوءتکفل مسئله پیشگیری جهت شده قانونگذاری موارد - والدین سوءتکفل

  .دان گرفته قرار

 .است گردیده رعایت صداقت و اخالقی اصول مقاله این نگارش مراحل تمام در: اخالقی مالحظات

 آن در کثه  دارد اطفثالی  بثه  بسثتگی  ای جامعه هر توسعه و رشد و موفقیت اولین که است این از حاکی ها یافته :تحقیق های یافته

 هثم  و مثادی  هثای  نیثاز  هثم  بایسثت  می لذا. هستند کودکان جامعه فردای واقعی سازندگان واقعدر ،یابند می پرورش و تربیت محیط

: شثامل  هثایی  محثدودیت  بثا  و شود مواجهه سوءتکفل با نباید تربیت این اما ،بگیرد قرار خاص توجه مورد والدین توسط آنان معنوی

 .شود رو روبه کودک معنوی حقوق با تزاحم از ناشی های محدودیت و کودک جسمانی حقوق با تزاحم از ناشی های محدودیت

 مقثررات  و قثوانین  با کافی اطالع عدم از ،هستند مواجه آن با - خود فرزندان با ارتبا  در - مردم که مشکالتی بیشتر :گیری نتیجه

 ن،یوالد سوءتکفل لهأمس از یناش مسائل ،یانگار جرم یقانونگذار موارد ییشناسا .گیرد می تأنش شهروندی حقوق خصوص به یاسالم

 از کودکثان  یعلمث  توسثعه  و رشثد  تکفل،سثوء  لهأمس از یناش دهید بزه یمعنو خسارت جبران جهت شده یقانونگذار موارد ییشناسا

 بثر  را تکفلسثوء  از یناش های تیمسؤول کودکان، شهروندی و اجتماعی ،فردی حقوق به آگاهی عدم دلیل هب که است مواردی جمله

 .گذارد می آنها والدین

 حقوق ؛امامیه فقه ؛شهروندی حقوق ؛اطفال ؛تکفلسوء :واژگان کلید
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 قدمهم

 لهأمس به (3) ةماد در شهروندی حقوق منشور در

 (3) ةماد (27) بند اساسبر» است پرداخته کودکان سوءتکفل

 و والدین آزادی است مکلف دولت ،شهروندی حقوق منشور

 اخالقی و مذهبی آموزش تأمین در را اطفال قانونی سرپرستان

 (131) بند .بشمارد محترم ،خودشان معتقدات براساس کودک

 حین در کودک والدین: شهروندی حقوق منشور (3 ) ةماد

 وفق و آزادانه را خود کودک توافق مورد نام دارند حق تولد

 منشورحقوق (3) ی ماده (191) بند. نمایند انتخاب مقررات

 برخوردار ویژه های حمایت از باید نوجوانان و لاطفا :شهروندی

 زندگیشان به مربو  که مسائلی در باید افراد این نظر. شوند

 ها آن رشد درجه و سن گرفتن نظر در با شود،  می محسوب

 ماده در فوق بندهای از مالک وحدت با گیرد قرار توجه مورد

 ةماد (191) بند خصوص هب شهروندی حقوق منشور (3)

 نیازمند اطفال شهروندی حقوق منشور در االشعار فوق

 که مسائلی خصوصدر آنان نظر و ندهست ای ویژه های حمایت

 بنابراین ؛شود اخذ باید ،گردد می محسوب زندگیشان به مربو 

 حقوقی اسناد و ایران حقوقی نظام همچنین و امامیه فقه در

 به وقحق از یکی عنوان  به طفل بر والدین حق از الملل بین

 طفل بر والدین حق چندهر ،شود می یاد شده شناخته رسمیت

 با ؛شده شناخته رسمیت به موضوعه حقوق و امامیه فقه در

 حقوق از بسیاری همچون ،شدهیاد حق اعمال ةدامن حال، این

 و قانونی های محدودیت مشمول و نبوده مطلق بشری و انسانی

 . «گردد می فقهی

 عنوان به طفل از تیحما یراستا در یجهان های تالش

 کنوانسیون بیتصو به منجر خانواده عضو نیرتریپذ بیآس

 یط (1372 سال) در نیز رانیا کشور که دیگرد طفل حقوق

 نیمواز با سند آن مفاد رتیمغا عدم شر  به - یا واحده ماده

 سعی ،مقاله این در .وستیپ آن به - یداخل حقوق و یشرع

 یقیتطب یبررس موضوع، از ای هپیشین بیان ضمن که است شده

 حقوق و کودک حقوق ونیکنوانس و قرآن در طفل حقوق

 منظر از اطفال حیصح تیترب در خانواده نقش ،یشهروند

 تیترب در نیوالد حق های تیمحدود ،یشهروند حقوق

 بودن دارا بر طفل حق ،یشهروند حقوق به استناد با کودکان

 پرداخته یشهروند حقوق از یمصداق عنوان هب یخصوص حریم

 . است شده گیری نتیجه به پایان در و شود

: کنیم می دنبال ذیل شرح به را اهدافی قیتحق نیا در ما

 حقوق و امامیه فقه در شده ارائه راهکارهای بررسی الف(

 از ناشی های یتمسؤول و کودکان سوءتکفل باب در موضوعه

 فقه در دهش ارائه راهکارهای پیشگیرانه ةجنب بررسی ب(. آن

 و کودکان سوءتکفل باب در موضوعه حقوق و امامیه

 ترین مهم تبیین و شناسایی ج(. آن از ناشی های یتمسؤول

 و امامیه فقه در کودکان سوءتکفل ةلأمس با مرتبط مبانی

 قانونی مواد و احکام استنتاج جهت ایران موضوعه حقوق

 .راهگشا و متناسب

 

 قیتحق ضرورت و تیاهم

 دیبا یاسالم مملکت سازان ندهیآ عنوان هب انکودک حقوق

 یشهروند حقوق منشور در که گونه همان. شود شمرده محترم

 اصالح و تربیت امور اگر ،حاضر عصر در .است بوده توجه مورد

 توجه مورد حمایتی نهادهای سایر یا قضایی مراجع سوی از

 در آنان برای حق یك عنوان تحت موضوع این ،گیرد می رقرا

 در قطعاً است، رو کج طفلی اگر زیرا است؛ شده گرفته ظرن

 شده اهمال او ذاتی حقوق ادای در شکلی به زمان از ای برهه

 کودک ذاتی حقوق به اسالم خصوصاً الهی ادیان که آنچه. است

 گونیردگ برای سالم فردی ورود و سالم یا جامعه ساختار برای

 کنوانسیون ت،اس نظر مد جامعه سالمت برای اندیشیدگر و

 مواد در را حقوق همان موارد از بسیاری در نیز کودک حقوق

 آن حصول برای را جهانی جامعه ،شده یادآور بارها خود

 .است کرده ترغیب

 

 تحقیق های محدودیت

 منابع نبود ؛موضوع به عنایت با تحقیق این های محدودیت

 به تعنای با. است منابع به دسترسی عدم و متنوع ای کتابخانه

 پذیرفت، صورت تحقیق ةپیشین ةزمین در که مطالعاتی

 که یموارد و نشد یافت ،باشد موضوع به نزدیك که پژوهشی

 به كدینز توانند می ذیل شود می عنوان بعدی سطور در

 .باشند ما موضوع
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 مشابه های افتهی با یقبل های افتهی ةسیمقا

 مشخص مشابه، های یافته با تحقیق های یافته مقایسه در

 از یناش های تیمسؤول به بتواند که هایی یافته که گردید

 حقوق منشور و هیامام فقه بر دیکأت با - کودکان سوءتکفل

 دهد، قرار بررسی مورد جامع و کامل صورت به - یشهروند

 و اسالم در کودک حقوق به فقط قبلی، های یافته در. نشد یافت

 بسیار که است شده پرداخته کودک بر والدین تکالیف و حقوق

ة مسأل به تخصصی صورت به تحقیق این در ما. است کلی

 با و پردازیم می ،سوءتکفل از ناشی هایی یتمسؤول و سوءتکفل

 .دهیم می تطبیق نیز شهروندی حقوق و امامیه فقه

 تحقیق پیشینه. 1

 طفل حقوق» عنوان با پژوهشی در (1301) حبیبی الف(

: کند می اشاره ،«اسالم جهان سیاسی های خشونت و اسالم در

 کانون در مختلف ابعاد در اطفال وضعیت به توجه امروزه»

 سازمان بشری حقوق های ارگان و الملل بین جامعه توجهات

 شمول جهان قوانین همواره که جایی تا دارد، قرار ملل

 های سازمان سوی از اطفال از حمایت زمینة در متعددی

 نشان پژوهش های یافته .است رسیده تصویب به مربوطه

 اطفال که مبناست این بر پژوهش این فرضیه که هد می

 حقوق در توجهی قابل مصونیت از نظامی غیر افراد عنوان به

 با ارتبا  در موجود های رویه و اندربرخورد جنگ اسالمی

 تنها نه مسلحانه منازعات دچار اسالمی کشورهای در اطفال

 شکل به بلکه نیست اسالم مبنای بر طفل حقوق بر منطبق

 کامل طور هب تحقیق این در درواقع. دارد تناقض آن با اساسی

 ار مشکالت این رفتن بین از چگونگی و راهکارها و حمایت

 . «است نداده توضیح

 با پژوهشی در (1302) سیار و حسینی، پور، هللعبدا ب(

 تطبیقی مطالعه طفل تربیت بر والدین حقة گستر »: عنوان

 حق» کنند می اشاره «المللی بین اسناد با ایران حقوقی نظام

 در شده شناخته رسمیت به حقوق از طفل تربیت بر والدین

 المللی بین حقوقی اسناد نیز و ایران حقوقی نظام امامیه، فقه

 انسانی حقوق از بسیاری مانند نیز حق این اعمالة گستر .است

 در .شود می وارد آن بر قانونی هایی محدودیت و نبوده مطلق

 فقه منظر از طفل تربیت بر والدین حق مبانی ابتدا پژوهش این

 اسناد و ایران داخلی حقوق در آن جایگاه سپس و امامیه

 اقسام ترین مهم آن از بعد شد؛ خواهد بررسی المللی بین

 فقه منظر از طفل تربیت بر والدین حق بر وارد های محدودیت

 شده بررسی المللی بین اسناد نیز و ایران حقوقی نظام امامیه،

 .«است

 خصوصی حریم» :عنوان با پژوهشی در (1311) اسدی پ(

 ،ظاهراً»: دارد می عنوان «تربیت بر والدین حقة گستر و کودک

 به والدین تکلیف با طفل برای خصوصی حریم بودن قائل

 و کنترل مستلزم طفل تربیت زیرا ،دارد تعارض وی تربیت

 او دسترس در اطالعات و دیگران با طفل ا ارتب بر نظارت

 چگونه که پژوهشی پرسش این به پاسخ در تحقیق این. است

 راه تربیت، بر والدین حق و طفل خصوصی حریم میان توان می

 اسناد و ایران داخلی قوانین واکاوی به یافت، قانونی حل

 تعارضات رفع های حل راه نهایت، در و پردازد می المللی بین

 . «دهد می نشان را ودموج

 حقوق» :عنوان با پژوهشی در (1301) مریم شعبان، ت(

 حقوق تهیکم ییاجرا و یعلم تیوضع لیتحل رانیا در کودک

 به حاضر پژوهش»: دارد می عنوان «یمرکز استان کودک

 در کودک حقوق یاجرا و یعلم یساختارها مطالعه دنبال

 کالن سطح در لیتحل سطح نیبنابرا ؛است بوده یمرکز استان

 و اقدامات ها، برنامه ةیکل ، که شکل نیا به .است یساختار و

 ،یمرکز استان در کودک حقوق با رابطه در ساختارها

 یا کتابخانه اسناد لیتحل روش از استفاده با سپس و ییشناسا

 نقا  ییشناسا پژوهشگر، هدف. اند گرفته قرار لیتحل مورد

 در کودک حقوق با بطهرا در ییاجرا و یعلم ضعف و قوت

 یبرا کار راه ارائه به تینها در و است بوده یمرکز استان

. است پرداخته موجود تیوضع اصالح جهت در گذاران استیس

 و رانیا در «یکودک» و «کودک» از مشخص فیتعر وجود عدم

 و یمرکز استان مانند ها استان در پراکنده های فرهنگ خرده

 ،نید نهاد جمله از مختلف ینهادها فیتعار نیب در شکاف

 ،عامه فرهنگ با هرکدام انطباق عدم بر عالوه ،حقوق و قانون

 های تهیکم یبرا یگذار استیس و زیتجو قدرت وجود عدم

 ستمیس ،یمرکز یاستاندار جمله از ها یداراستان کودک حقوق

 در و کودکان از تیحما های برنامه یمتول های دستگاه انکار
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 امور یدفترها به استان در کودکان حقوق تیولؤمس یواگذار

 قرار دوم تیاولو در به منجر ها یاستاندار خانواده و بانوان

 استان مانند ها استان در کودک حقوق های برنامه گرفتن

 جادیا به منجر موارد نیا همه جهینت در. است شده یکزمر

 سطح) در رانیا کودکان حقوق تیوضع بهبود در یموانع

 .«است شده (خردتر سطح) در یمرکز اناست و (کالن

 مفاهیم. 2

 و «طفل» مورد دو که است شده سعی قسمت ینا در

 .گردد تعریف حقوقی منظر از «خصوصی حریم»

 تعریف را طفل ،ایران قانونگذاری :طفل تعریف. 1-2

 روشن و طفل تعریف به کمتر نیز قفهی کتب. است نکرده

 به را طفل اصطالح دنیم قانون. اند پرداخته آن معنای کردن

 با مدنی قانون هشتم کتاب از دوم باب در و است برده کار

 تا 1111) «مواد مجموعه از اطفال تربیت و نگهداری »: عنوان

 با مترادف طفلة کلم که گردد می مستفاد چنین (1170

 و خرد»: معنای به لغت در صغیر. است رفته کار به صغیر

 ،اند کرده یاد طفل از هرگاه زنی حقوقدانان. (1) است «کوچك

 اصالح در صغیر یا طفل. اند دانسته صغیر معنای به را آن

 و جسمی نحو به سنی نظر از که شود می گفته کسی به حقوق

 از قبل. (2) باشد نرسیده اجتماعی زندگی برای الزم روحی

 گفته کسی به صغیر (1311 سال در) 1219ة ماد اصالح

 ماده حذف ،باشد نرسیده تمام سال 11 سن به که شد می

 عنوان به سال 11 لغو نتیجه در و 1219 ماده اصالح و 1290

 یکسان مدنی حقوق و فقه در صغیر مفهوم امروزه ،کبیر سن

 شمار به صغیر ،باشد نرسیده بلوغ سن به که کسی هر و است

. باشد ممیز غیر است ممکن صغیر ایران حقوق در. آید می

 و درکة قو دارای که است ابالغین شخص ممیز غیر صغیر

 تشخیص زیان از را سود و زیبا از را زشت ،نیست تمیز

 صغیر لیکن ؛باشد داشته حقوقیة اراد تواند نمی و دهد نمی

 بلوغ سن به اینکه با. است نسبی تمیز و درکة قو دارای ،ممیز

 و شناسد می باز زیان از را سود و زیبا از را زشت ،نرسیده

 .باشد داشته حقوقی ادهار تواند می

 صورت در و ندارد خاصی سن تمیز ایران مدنی حقوق در

 اوضاع به توجه با که است دادگاه با آن تشخیصِِِِ ،اختالف بروز

 باره این در موجود نیقرا و دالیل و خصوصیات و احوال و

 .گیرد می تصمیم

 براساس که است بس همین ،موضوع بودن نوة جنب در

 تحقیق و لیفأت تاکنون محقق، اطالعات و ها بررسی آخرین

 با کودکان سوءتکفل از یناش های تیمسؤولة زمین در جامعی

 نشده انجام یشهروند حقوق منشور و هیامام فقه بر دیکأت

 .است

 حریم عبارت آنکه با» :خصوصی حریم تعریف .2-2

 و سیاسی و فلسفی مباح  نیز و محاوره زبان در خصوصی

 و متقن تعریف هنوز ولی شود، می استعمال مکرر حقوقی

 از قلمروی خصوصی حریم. است نشده ارائه آن از مشخصی

 در جامعه نیازهای درک با انسان نوع که است اشخاص زندگی

 ،سخن دیگر به. شمارد نمی جایز را آن به تجاوز وضعیتی هیچ

 و موقع چه اینکه به نسبت مؤسسات یا ها گروه افراد، حق

 منتقل دیگران به ها آنة دربار اطالعات هانداز چه و چگونه

 .(3) «دارد نام خصوصی حریم حق ،شود

 کنوانسیون و قرآن در طفل حقوق تطبیقی بررسی. 3

 شهروندی حقوق و کودک حقوق

 بیان (نقص بدون) بوده طفل حق آنچه هر کریم قرآن الف(

 و معنوی حقوق به مادی حقوق از بیشتر حتی ؛است نموده

 حقوق کنوانسیون درس می نظر به اما ،است تهپرداخ اخالقی

. است شده های تفریط و افرا  دچار جهات برخی در کودک

 است کرده کوتاهی معنوی حقوق و تربیت بح  در مثال برای

 به 20 ماده در ،پرورش و آموزش حق به 21ة ماد در تنها و

 در همچنین. است کرده گذرا و کلی ای اشاره تربیتی اهداف

. است شده استفاده افراد از کودک واژه جای به ها دهما برخی

 هر انجام در: است آمده چنین طفل نفع درباره 13ة ماد مثالً

 بخش در چه شود می مربو  طفل به نوعی به که اقدامی

 و نفع رعایت دیگری بخش هر یا اداری ،خصوصی عمومی،

 .دارد تقدم مسائل سایر بر طفل سالمت مینأت

 هم با را تکلیف و حق زیرا ،دارد جانبه مهه نگاه قرآن ب(

 وظایفی او برای طفل حقوق مثال در یعنی ؛است کرده جمع

 را وظایفی 11 آیه «نور» سوره در مثالً. است شده قائل هم

 کسانی ای»: کند می مطرح والدین حقوق رعایت رد طفل برای
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 و اند شده مالك که بردگان از کسانی ایدب اید آورده ایمان که

 شما از مرتبه سه در اند، نرسیده بلوغ به که اطفال از کسانی

 که نیمروز هنگام و صبح، نماز از پیش: بگیرند رخصت

 و. عشاء نماز از بعد و نهید می فرو را خود رسمی های لباس

 آن از بعد که شماست جنسی امور مخصوص وقت سه ها این

 وارد صترخ بدون که نیست آنان بر و شما بر گناهی هیچ زمان

 در شما نزد همواره آنان[ زیرا ،شوند وارد اجازه بدون که] شوند،

 گونهی این ؛دارید برخاست و نشست یکدیگر با و آمدند و رفت

 فرزانه و دانا خدا، و کند می بیان روشن شما برای را آیاتش خدا

 باید پس رسند، می بلوغ سن به شما اطفال که هنگامی و است

 بودند، آنان از پیش که کسانی گونه همان بگیرند؛ رخصت

 روشن شما برای را آیاتش خداوند، گونه این. گرفتند می رخصت

 در که است حالی در این. است فرزانه دانای خدا و کند می بیان

  .است نیامده میان به اطفال وظایف از بحثی هیچ کنوانسیون،

 معرفی گونه این را طفل ،کنوانسیون یك ماده در پ(

 انسانی افراد ،طفل از منظور کنوانسیون این نظر از»: یدنما می

 مورد در اجرا قابل قانون طبق اینکه مگر است سال هیجده زیر

 تعریف این. (4) «شود داده تشیخص کمتر بلوغ سن ،طفل

 ای اشاره طفلی ابتدای به اما ،نموده مشخص را طفلی انتهای

 زمان از طفلی ابتدای» که است بدیهی مسأله این گویا و ندارد

 لحظه از طفلی ابتدای قرآن نظر از لکن ،است انسان تولد

 هدف زیرا ،است بلوغ ابتدای از آن انتهای ،بوده نطفه انعقاد

 گردد می برخوردار خاص حقوق از هفنط انعقاد لحظه از انسانی

 از جنینی مرحله در قرآن. گرفت نادیده را آن توان نمی که

 .(14 و 12 مؤمنون سوره ) «کند می یاد انسان عنوان با طفل

 بلکه ،است طفل حقوق ترین مهم از خرویا حیات ت(

 نپرداخته بدان کنوانسیون ولی ،است انسانی حق ترین مهم

 این تمامی در و است بسیار زمینه این در قرآنی آیات. است

ة عهد بر ،صحیح فکری خط و اخروی حیات به توجه ،آیات

 .است شده شمرده طفل وقحق از و شده نهاده والدین

 و شیرخوارگی جمله از حقوق جزئیات به حتی قرآن ث(

 يـ ِّوَإن» :است کرده اشاره مفصل طور به نیز طفل برای اسم حق

 «الرَِّج يم  الشَِّيْطَان  م نَ تَهَاـَّيرِّوَذُ ب كَ أع يذُهَا ن ِّيإ  وَ مَرْيَمَ يْتُهَامِـّسَ

 از را فرزندانش و او و گذاردم نام مریم را او من .(3-31)

 در اما ،دهم می قرار تو پناه در شده رانده شیطان های وسوسه

 ییاد هیچ ،مهم بسیار جزئیات این از کنوانسیون ،مقابل

 و کلی صرفاً اسم حق ما ،است کرده یاد آن از اگر یا کند نمی

 های دولت - 1 ماده. باشد می الگو و روش هرگونه دادن بدون

 و کرده رعایت را طفل حقوق که هستند موظف پیمان عضو

 را او خانوادگی شده شناخته روابط و نام تابعیت، فردی، هویت

 تنها کنوانسیون اینکه به توجه با. نماید حفظ قانون مطابق

 به ناظر مواد، آن از بخشی البته که است ماده 4 بر مشتمل

 ،باشد می...  و آن نگهداری امضا، اجرا، کنوانسیون ظاهری شکل

 بح  مبهم و کلی صورت به نیز اصلی مواد همان در اینکه

 الزم جامعیت از کنوانسیون این که است اینة دهند نشان کرده،

. (1) «است بسیار نقایص و ها کاستی دارای بلکه نیست برخوردار

 حقوق ونیکنوانس در و قرآن در طفل حقوق مقایسه با بنابراین

 در طفل حقوق صدرخصو قرآن که گیریم می نتیجه طفل

  .دارد برتری طفل حقوق کنوانسیون به نسبت کیفیت و کمیت

 حقوق منظر از اطفال صحیح تربیت در خانواده نقش. 4

 شهروندی

 اجتماعی نهادهای ترین مقدس از یکی عنوان به خانواده

 تربیت و پرورش»: آنها ترین مهم که است ییکارکردها دارای

 ،خانواده در طفل تولد و اشوییزن پیمان شروع با. است فرزندان

 عهده بر را جدیدی های لیتومسؤ مادر و پدر از هریك

 انجام به نسبت والدین از هریك چنانچه بنابراین. گیرند می

 لهأمس با ،نماید تقصیر یا کوتاهی کودکان قبال در خود وظایف

 ،است ممکن لهأمس این که بود خواهیم مواجه سوءتکفل

 . نماید وارد کودک بر را بزرگی یا کوچك صدمات

 آزادی عدالت، براساس و سازندگیة پای بر پیشرفتهة جامع

 ،موفقیت اولین. است شده نهاده بنا انسان حقوق شناخت و

 آن در که دارد اطفالی به بستگی ای جامعه هر رشد و توسعه

 واقعی سازندگان درواقع و یابند می پرورش و تربیت محیط

 و مادی های نیاز به هم بایست می لذا ،هستند جامعه آن فردای

 . شود ویژه عنایت آنان معنوی هم

 و کودک حقوق شمردن محترمة اندیش امروز، جهان در

 و حمایت و آنان تربیت در اساسی ای اندیشه عنوان به نوجوان

 روانی و روحی سالمت ،فکری رشد در جانبه همه مساعدت



 044 / همکارانابراهیم کریمی و  های ناشی از سوءتکفل کودکان با تأکید بر فقه امامیه و ... مسؤولیت

 بزهکار جوانان یا اطفال وضعیت بررسی. رود می شمار به آنان

 کودکی ایام در آنان حقوق ،موارد اکثر در که است داده نشان

 و روحی های شکنجه از یکی ،شرایطی بنابر یا و شده تضییع

 در اطفال وضعیت به توجه امروزه. اند کرده مشاهده را روانی

 های ارگان و الملل بین جامعه توجهات کانون در مختلف ابعاد

 قوانین همواره که جایی تا دارد قرار ملل سازمان بشری حقوق

 سوی از اطفال از حمایت زمینة در متعددی شمول جهان

 . (1) «است رسیده تصویب به مربوطه های سازمان

 شناخته رسمیت به حقوق از طفل تربیت بر والدین حق

 حقوقی اسناد نیز و ایران حقوقی نظام امامیه، فقه در شده

 از بسیاری مانند نیز حق این مالاع ةگستر. است المللی بین

 وارد آن بر قانونی هایی محدودیت و نبوده مطلق انسانی حقوق

 (؟!7) شود می

 اند، نداشته اطفال تربیت حکم باب در مستقلی بح  فقها

 حضانت از آنان مقصود که کرد برداشت چنین توان می اما

 توان می و شود می شامل نیز را تربیت که است عام معنایی

 در و واجب اولیاء بر موارد بعضی در اطفال تربیت گرفت تیجهن

 ؟!(7) است مستحب موارد بعضی

  طفل نگهداری در ناتوانی و اخالقی انحطاط. 5

 مواظبت عدم اثر در هرگاه» دارد می مقرر م.ق 1173 ماده

 اوست سرپرستی تحت طفل که مادر یا پدر اخالقی انحطا  یا

 خطر معرض در طفل قیاخال تربیت یا و جسمانی صحت

 قیم تقاضای به یا طفل اقربای تقاضای تواند می محکمه ،باشد

 برای که را تصمیمی هر (دادستان) العموم مدعی یا او

 ماده این بررسی با. «کند اتخاذ ،بداند مقتضی طفل سرپرستی

 پدر دیگر علل یا طالق علت به اگر»: آمده دست به فرضیه دو

 یا ننمودن مواظبت اثر در و نکنند گیزند هم با طفل مادر یا

 سالمت ،اوست سرپرستی تحت که کسی اخالقی طا انح

 دادگاه ،باشد خطر معرض در او اخالقی تربیت یا جسمانی

 ماده طبق زیرا نماید، می واگذار دیگری به گرفته، او از را طفل

 اگر یا است ابوین تکلیف هم و حق هم طفل سرپرستی 1111

 اخالقی انحطا  اثر در و کنند می زندگی مه با طفل ابوین

 برای ،باشد آسیب معرض در او تربیت و جسمانی سالمت ،آنان

 مردی پدر، یا باشد داشته اخالقی فساد طفل، مادر ،نمونه

 ناشایست محافل و مجالس به خود با را طفل که - باشد عیاش

 دهد می انجام ،است طفل مصلحت به را آنچه دادگاه - ببرد

 یا او برای سرپرست تعیین دیگری، به طفل سپردن: ندمان

 تعیین در مورد این در دادگاه ،او نگهداری برای کسی نظارت

 .(2) «است مختار طفل تربیت و نگاهداریة شیو

 شده بیان م.ق 1173 ماده در اخالقی انحطا  مصادیق

 مواد الکل، به آور زیان اعتیاد»: از است عبارت موارد این. است

 به ابتال فحشا، و اخالقی فساد به اشتهار قمار، و مخدر

 از سوءاستفاده قانونی، پزشك تشخیص با روانی های بیماری

 و فساد: مانند ضداخالقی مشاغل به ورود به او اجبار یا لطف

 حد از خارج جرح و ضرب تکرار قاچاق، و ولگردی فحشا،

 سرپرستی مانع را اخالقی انحطا  نیز فقه در. متعارف

 )بقره «بولدها والده التضار» آیه به فقها از برخی و «دانند یم

 .نمایند می استدالل (233

 و امامیه فقه منظر از والدین بر تربیتش و طفل حق. 6

 شهروندی حقوق

 اساسی ویژگی سه ثبوت مقام در حق اقسام بندی صورت

 مطرح امامیه مشهور فقهای توسط حکم، مقابل در حق برای

 و حق پذیری نقل ،حق پذیری اثبات»: از بارتندع که است شده

 های ویژگی بارز، ویژگی سه این بر عالوه. (1) حق پذیری تقالنا

: عنوان تحت ،خبرگان و فقها از برخی توسط نیز چهارمی

 . (0) «است شده افزوده حق سلب به تعهد امکان

 عقیده این بر امامیه رمشهو فقهای نظر است، مسلم آنچه

 حکم، از حق میان تمایز برای اصلی فارق که دارند وفاق

 سه این بررسی برای. است شده ذکر باال ویژگی سه بر مشتمل

 مقام دو در حق مختلف های صورت بایست می ابتدا ویژگی،

 این آن از پس و گیرند قرار بررسی مورد اثبات و ثبوت

 باب در. شود بررسی ها آن اولویت و اهمیت ترتیب به ها ویژگی

 ،حق انتقال و نقل و اسقا  ویژگی به نسبت فقها حق، ایمعن

 چند که طریقی به. اند نموده مطرح را مختلفی های صورت

 ویژگی سه این قبول به نسبت ،حقوق درخصوص روال و حالت

 صورت هفت اساس، این بر. دارد وجود ،ها آن قبول عدم یا و

 در توان یم علمی( دیدگاه )از ثبوت یا تصور مقام در را متفاوت

 :شد متصور حق های ویژگی باب



 9317 ،شهروندی حقوق و بشر حقوق نامه ویژه پزشکی، حقوق فصلنامه /044

 اسقا  قابل حقوق( 2. انتقال و نقل اسقا ، قابل حقوق( 1

 . فقط انتقال، قابل حقوق( 4. فقط نقل قابل حقوق( 3. فقط

 و اسقا  قابل حقوق( 1. فقط نقل و اسقا  قابل حقوق( 1

 .   فقط انتقال، و نقل قابل حقوق( 7. فقط انتقال،

 فوق بندی رده رد مستتر فرضی که است رییادآو به الزم

 حقی هر در فوق گانه سه آثار از یکی اقلحد که باشد می آن

 بر حقی هیچ منطق، اصطالح در دیگر عبارت به ؛دارد وجود

 رو، ازاین. (19) نیست ویژگی سه این از یکی از عاری ،سبیل

 رصو ذیل در ،نباشد انتقال و نقل اسقا ، قابل ،حق که صورتی

 آن صورت این غیر در که چرا ،است نشده ذکر حق با تبطمر

 قرار احکام همچون اموریة زمر در دیگر شده ذکر فرض

 .آن خاص معنای به حقوق نه و گیرد می

 مقام اقتضای به فوق یادشده صور اینکه است، مسلم آنچه

 مقام در متأخر فقهای که حالی در باشد، می تصور قابل ثبوت،

 ها آن به آتی بخش در که اند کرده تصویر را مختلفی صور اثبات

 .شود می پرداخته

 اثبات مقام در حق اقسام بندی صورت

 و موارد و حق آثار باب در موجود مثبتة ادل به توجه با

 براساس و حال فراخور به کدام هر امامیه فقهای آن، مصادیق

 اند کرده ذکر حق اقسام برای را مختلفی صور خویش، نظرات

 به. شود می اشاره ها آن ترین مهم از برخی به ادامه در که

 مبح  باب در انصاری شیخ مکاسب کتاب در مثال، عنوان

 داشته بیان را مختلف صورت سه حقوق، گرفتن قرار عوض

 این - مال با معاوضه قابل غیر حقوق»: از عبارتند که است

 حق شامل و بوده انتقال و نقل و اسقا  قابل غیر حقوق

 گرفتن قرار عوض در که - شوند می والیت حق و تحضان

 حقوق این نقل، قابل غیر حقوق. شود نمی شمرده جایز ها آن

. هستند انتقال و اسقا  قابل حال، عین در اما نقل قابل غیر

 قرار عوض در آن حکم که خیار حق و شفعه حق: ازجمله

 این انتقال، قابل حقوق. باشد می اول صورت مانند گرفتن،

 اسقا  و نقل قابلیت دارای بودن، انتقال قابل بر عالوه قوقح

 و مال با معاوضه قابل که تحجیر حق ازجمله. هستند نیز

 حقوق از قسم این گرفتن قرار عوض در که هستند نقل قابل

 .(1) است اشکال محل نیز

 با کودکان تربیت در والدین حق های محدودیت. 7

 شهروندی حقوق به استناد

 والدین ،شهروندی حقوق و موضوعه قوانین اب مطابق

 بین این در که دارند فرزندان تربیت ازجمله ای وظیفه

 است گشته مقرر وظیفه این برای ذیل شرح به هایی محدودیت

 .است شده پرداخته فوق های محدودیت تشریح به ذیل در و

 تمامیت بر طفل حق از ناشی محدودیت. 1-7

: بشری حقوق های موزهآ بر کیدتأ با خویش جسمانی

 است، الزم ابتدا» محدودیت این بیشتر هرچه تبیین برای

 معلوم تا شود روشن اش جسمانی تمامیت بر طفل حق ماهیت

 والدین تربیتی رفتارهای طفل، حق اقتضائات به توجه با گردد

 بشر حقوق در اساسی حقی که باشد شرایطی چه تابع باید

 افراد جسمانی تمامیت ،حیات بر حق از پس. شود قلمداد

 حقوق ترین مهم از جسمانی کلیت بر مبتنی حقی عنوان به

 .دشو می قلمداد بشری حقوق و انسانی

 جهانیة اعالمی ازجمله بشری حقوق متعدد اسناد در

 مطرح حق این...  و سیاسی - مدنی حقوق میثاق و بشر حقوق

 در جسمانی آزادی بر حق و شکنجه ممنوعیت. است شده

 در. آید می حساب به حق این ارکان از بازداشت و حبس بلمقا

 به ناظر متعددی اصول ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 و سی اصل. دارد وجود خویش جسمانی تمامیت بر انسان حق

 نفع برای حتی را شکنجه ممنوعیت دوم، و سی اصل و هشتم

 اصول اینة ازجمل کنند، می ممنوع نظم ایجاد و عمومی

 قانون که ترتیبی و حکم به جز جسمانی آزادی سلب .ستنده

 اساسی قانون دوم و بیست اصل. است پرداخته ،کند می معین

 و مسکن حقوق، مال، جان، حیثیت، که است داشته مقرر نیز

 قانون که مواردی در مگر است، مصون تعرض از اشخاص شغل

 به نیقانو غیر تعرض هرگونه نیز امامیه فقه در. کند تجویز

 های مجازات و شود می شمرده ممنوع افراد جسمانی تمامیت

 این اعمال اجرایی های ضمانت عنوان به قصاص و دیه

 بینی پیش فقهی منابع در دقیقی و مبسو  شکل به ممنوعیت

 .(11) «است شده

 آید می شمار به ها انسانة هم اساسی حقوق از که حق این

 حق کسی و است اریج حیات بدو از نیز اطفال مورد در»
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 اولیاء حتی فردی هر سوی از آن به تجاوز و ندارد را آن سلب

 شده شمرده قانونی های مجازات مستوجب طفل والدین و

 ولی، زدن اثر در اگر»: است معتقد حلی محقق که چنان ،است

 یا و ببیند آسیب یا و گردد مجروح یا کبود یا سرخ فرزند بدن

 شود نمی قصاص پدر اگرچه - کند فوت ولی ضربات زیر فرزند

 قصد به فرزند زدن اگر حتی بپردازد، دیه باید یقین به اما -

 (12). «نباشد کار در دیگری غرض و باشد بوده او تأدیب

 ضرب، دنبال به جلد تلون مجرد به معتقدند فقها از برخی»

 ضرب اقل با که اطفال پوست خصوصیت و شود می واجب دیه

 به باید آنکه ضمن. گردد نمی دیه سقو   باع ،شود می ملون

 ولو) مشهور به بنا حال هر به ولی ،شود اکتفا ضرب حداقل

 به نسبت ولی جهل و علم و بدهد دیه باید (باشد مأذون ضارب

 .(13) «ندارد تأثیری دیه پرداخت لزوم و دیه حکم

 به طفل بدنی تنبیه در والدین حق محدودیت. 2-7

 :شهروندی حقوق رعایت با و تأدیب و تربیت منظور

 از یکی عنوان به همواره بازدارنده عاملی مثابه به بدنی تنبیه

 اما ،است بوده مطرح مختلف جوامع در طفل تربیت ابزارهای

 شهروندی حقوق و انسانی کرامت که باشد ای گونه به باید

 علوم متخصصان میان در البته» نشود گذاشته زیرپا کودک

 این نبودن کارآمد یا بودن کارآمد پیرامون انحقوقدان و تربیتی

 و حقوقی و شناختی روان لحاظ به آن جواز عدم یا جواز ،ابزار

 شده مطرح بسیاری مباح  ،مجاز تنبیه شدت و میزان نیز

 باب این در متنوع های دیدگاه از طیفی بروز موجب که است

 تیتربی مجاز ابزار عنوان به تنبیه پذیرش صورت در. است شده

 تربیت حق اعمال شئون از یکی مثابه به آن گرفتن نظر در و

 تنبیه آیا که شد خواهد مطرح حقوقی پرسش این والدین،

 قرار تناقض در اش جسمانی تمامیت بر طفل حق با بدنی

 نماید؟ نمی دار خدشه را طفل شهروندی حقوق آیا و گیرد؟ نمی

 ودخ طفل جسمانی تمامیت نقض به مجاز والدین آیا و

 عوامل از یکی عنوان به را بدنی تنبیه توان می چگونه هستند؟

 در. گرفت نظر در مختلف جوامع در طفل تربیت در بازدارنده

 نظر در و تربیتی مجاز ابزار عنوان به تنبیه پذیرش صورت

 والدین، تربیت حق اعمال شئون از یکی مثابه به آن گرفتن

 حق با بدنی تنبیه آیا که شد خواهد مطرح حقوقی پرسش این

 آیا گیرد؟ نمی قرار تناقض در اش جسمانی تمامیت بر طفل

 هستند؟ خود طفل جسمانی تمامیت نقض به مجاز والدین

 تناقض این رفع برای قانونی و حقوقی حلی راه توان می چگونه

 قوانین و حقوق منشأ امامیه فقه که آنجا از آورد؟ دست به

 به ضروری امامیه فقه در تنبیه موضوع بررسی است، داخلی

 .(13) «رسد می نظر

 حقوق منظر از طفل تربیت بر والدین حق. 3-7

 ناشی اصل در مدنی یتمسؤول  :شهروندی حقوق و موضوعه

 مدنی یتمسؤول تحقق برای ولی ،است اشخاص مباالتی بی از

  .است ضروری رکن سه وجود

 جبران مدنی، یتمسؤول قواعد از هدف: ضرر وجود الف(

 آن جبران بر مقدم طبیعی طور به ضرر وجود لذا ،است ررض

 باره این در مدنی یتمسؤول قانون یك ماده در. بود خواهد

 وارد ای لطمه قانونی، مجوّز بدون هرکس»: است آمده چنین

 مسؤول شود، دیگری معنوی یا مادّی ضرر موجب که کند

 .«باشد می خود عمل از ناشی خسارت جبران

 دیگری به ضرر ایراد: نامشروع یا بار زیان فعل ارتکاب ب(

 در. باشد جبران قابل تا گیرد انجام نامشروع فعل با باید

: گوید می چنین مدنی یتمسؤول قانون یك ماده نیز باره این

 زیان موجب که دهد انجام فعلی...  قانونی مجوّز بدون هرکس»

 باشد مشروع فعل که صورتی در اما ،است ضامن شود، دیگری

 خسارات مسؤول شود، خساراتی موجب اگر مشروع، دفاع مثل

 نیز مدنی یتمسؤول قانون 11 ماده که طوری همان بود؛ نخواهد

 .است آن مؤید

 عمل ارتکاب و ضرر وجود صرف»: سببیت رابطه ج(

 ضرر بین باید و شود نمی خسارت جبران موجب نامشروع

 طوری به شود زاحرا سببیت رابطة بار، زیان فعل و عامل وارده،

 .(1) «دهد شهادت آن به نیز عرف که

 استوار مهم اصل چهارة پای بر نیز مدرن کیفری حقوق در

 لزوم اصل مندی، قانون اصل»: از اند عبارت که است گردیده

 یتمسؤول بودن شخصی اصل و تقصیر اصل رفتار، ارتکاب

 در عدالت بهتر تحقق هدف با اصول این درواقع،. «کیفری

 اخیر، اصل موجب به. اند آمده وجود به کیفری حقوق قلمرو

 ،است شده مرتکب شخصاً که رفتاری خاطر به فقط هرکس
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 دیگری رفتار خاطر به توان نمی را کس هیچ و است مسؤول

 جدیدیة مقول همه،  این با ،دانست کیفری یتمسؤول دارای

 کیفری حقوق در غیر فعل کیفری یتمسؤول: عنوان تحت

 زاویه اخیر اصل با رسد می نظر به که است شده مطرح مدرن

 . دارد

 ،مذکورة مقول که استدالل این با حقوقدانان از برخی

 سعی ،است کیفری یتمسؤول بودن شخصی اصل بر استثنایی

 که است آن نظر اظهار این مبنای. نمایند دفاع آن از اند کرده

 دچار ،غیر فعل کیفری یتمسؤول مفهوم شناخت در ایشان

 است شده باع  شناسی مفهوم در اشتباه این. اند شده شتباها

 خطا به راه نیز کیفری یتمسؤول نوع این قلمرو درخصوص که

 مدنی یتمسؤول بح  کنار در مدنی حقوق در .باشند برده

 یتمسؤول نوعی ،است داده انجام شخصاً فرد که عملی از ناشی

 نظر در ،است داده انجام دیگری که عملی خاطر به هم مدنی

 یك که بینیم می گاه مدنی حقوق قلمرو در بنابراین. گیرند می

 وجود به شخصاً خود که شود می خسارتی ترمیم به ملزم فرد

 دیگری فرد تقصیر اثر در خسارت این بلکه ،است نیاورده

 وی دستور به یا تعلیمات یا نظارت تحت که است شده حادث

 گذار قانون که گونه همان رو، ازاین. است کرده می وظیفه انجام

 ناشی خسارت جبران مسؤول والدین است کرده بینی پیش نیز

 حتی کشورها از برخی قوانین. هستند خود اطفال اعمال از

 که دانند می اعمالی از ناشی خسارت جبران مسؤول را معلّمان

 در اردو یك هنگام به یا مدرسه محیط در آموزان دانش توسط

 دیده آنچه موارد اینة هم در. گیرد می صورت مدرسه بیرون

 که است دیگری عمل خاطر به مدنی یتمسؤول یك شود می

 .(14) «شود می مالی خسارت جبران یك به محدود

 حریم بر طفل حق از ناشی محدودیت. 4-7

 خود حق اعمال برای والدین :شهروندی حقوق و خصوصی

 در خود یفتکل انجام برای دیگر تعبیر به یا اطفال تربیت بر

 از آگاهی و اطالعاتی اشراف نوعی به نیاز اطفال تربیت قبال

 ریزی برنامه هرگونه». دارند خود فرزندان مختلف های ویژگی

 ها، چالش نیازها، ضعف، و قوت نقا  از آگاهی بدون تربیتی

 دیگر طرف از. نیست پذیر امکان ،طفل...  و روابط و ها دغدغه

 فلسفی مختلف مبانی براساس فال(اط )ازجمله انسانی فرد هر

 را خود شخصی خلوت و خصوصی حریم دارد حق حقوقی، و

 نگاه دیگران اطالعاتی اشراف از مصون را آن و باشد داشته

 خصوصی، حریم بودن محفوظ شهروندی حقوق مطابق و دارد

 از حمایت. است طفل رشد و تربیت برای ضروری بسترهای از

 شرایط ،شهروندی حقوق از قیمصدا عنوان هب خصوصی حریم

 او تا کند می فراهم را طفل شخصیت تکامل و رشد برای الزم

 مختلف، بیرونی محذورات و مالحظات و فشارها از فارغ بتواند

 خود برای خاطر امنیت و آرامش و تنهایی و خلوت های عرصه

 کامالً غایات و اهداف تعقیب با ها عرصه آن در و باشد داشته

 با مطابق را صمیمیت از مختلفی درجات لصانهخا و خصوصی

 که اینجاست. (1) «کند برقرار نوعان هم دیگر با خود میل

 آنان تکلیف یا طفل تربیت بر والدین حق میان تعارضة مسئل

 خویش خصوصی حریم بودن دارا در طفل حق و تربیت بر

 شهروندی حقوق به تعامل در حق این باید که. شود می ظاهر

 .ددگر اعمال

 به خصوصی حریم بودن دارا بر طفل حق. 5-7

 حقوق دارای ،طفل :شهروندی حقوق از مصداقی عنوان

 توجه با مقاله این در لیکن باشد می والدین با رابطه در کثیری

 حریم بودن دارا بر حق موجود های محدودیت جنبه به

 دارا حق ،امامیه فقه منظر از». است شده تشریح خصوصی

 محترم افراد برای شهروندی حقوق و صوصیخ حریم بودن

. کرد اقامه آن بر نقلی و عقلیة ادل توان می و است شده شمرده

 قاعده و اصل وجدان، بدیهی داللت و قطعی عقل داوری طبق

 و دیگران پنهانی گرفتن نظر زیر حق کس هیچ که است این

 پخش و افشاگری نیز و آنهاة دربار کردن جستجو و کنکاش

 و تجسس بنابراین. ندارد را اسرارشان و ها بعی کردن

 آنها پنهانی امور و مردم شخصی زندگی اندرون از خبرجویی

 و اسرار که است نشده داده اجازه کس هیچ به و نیست جایز

 .کند افشا و پخش را مردم های لغزش

 پخش حرمت و تجسس حرمت یعنی اصل دو اینة پای بر

 بنیانگذاری مردمة ودت زندگی که است مردم شخصی اسرار

 و تجسس ممنوعیت به که روایاتی و آیات از برخی. است شده

 ،شهروندان شهروندی حقوق حفظ و دیگران امور در تفتیش

 حجراتة سور 12ة آی: باشند می زیر شرح به اند کرده تصریح
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 بعض ان ِّ الظنِّ من كثيراً اجتنبوا امنوا الذين ايها يا»: فرماید می

 بسیاری از اید آورده ایمان که کسانی ای جسسواوالت إثم الظنِّ

 و است گناه ها گمان از بسیاری که چرا بپرهیزید ها گمان

 از منظور ،مجید قرآن مفسرین نظر طبق. «نکنید تجسس

 ها لغزش کردن دنبال و کنجکاوی تحریم «تجسّسوا ال و»ة کلم

 در طبرسی مرحوم که چنان. است اسالم اهل خطاهای و

 مجاهد و قتاده عباس، ابن»: است آورده «یانالب مجمع»

 دنبال و ها عیب جستجوی پی در یعنی تجسّسوا ال و: اند گفته

 دو: است گفته نیز ابوعبیده. نباشید مردم های لغزش کردن

 .(11) «دارند ای یگانه مفهوم و معنا تحسّس و تجسّسة واژ

 ممنوعیت درخصوص متعددی روایات )ص( اکرم پیامبر از

 از»: فرمودند ایشان ازجمله. است شده نقل تفتیش و تجسس

 دروغ گرداب در را سخن گمان، که چرا ،بپرهیزید گمان

 حال از .بپرهیزید یکدیگر پاییدن و کنجکاوی از. افکند می

. مکنید تمجید و تعریف یکدیگر از. مکنید تفتیش کسی

 هم به. مگیرید دل به را یکدیگرة کین. نباشید یکدیگر بدخواه

 .(1) «کنید زندگی برادروار خدا بندگان با و نکنید پشت

 ،مردم بدترین» :فرمودند دیگر حدیثی در پیامبر همچنین

 و هستند ها کننده تجسّس ها بدگمان فاسدترین و ها بدگمان

 بدترین و ها آن رینت پرگویه ها کننده تجسّس ترین پست

 و عقلیة ادل اطالق و عموم از. است ها آن ترین هتاک پرگویان

 محفوظ نیز اطفالة دربار حق این که آید می بر چنین نقلی

 و طفل میان اختالفی حق این بودن دارا اصلة دربار و است

 عنوان به طفل نیز المللی بین اسناد براساس .نیست غیرطفل

 مربو  قوانین مشمول حقوقی لحاظ به انسانی افراد از فردی

 طفل حقوق وانسیونکن 11ة ماد. باشد می خصوصی حریم به

 شده اشاره طفل خصوصی حریم به خاص طور به آن در که

 مکاتبات یا خانوادگی خصوصی، امور در» :دارد می مقرر است،

 یا کرد دخالت غیرقانونی یا خودسرانه توان نمی طفلی هیچ

 هتك یا ها دخالت گونه این برابر در طفل .نمود حرمت هتك

 .«دارد قرار قانون حمایت مورد ها حرمت

 جهت نوجوان و طفل ولی تجسس» توان می فقهی نظر از

 براساس را نوجوان و طفل اسالمی و دقیق صحیح تربیت

 و بوده فرزندان تربیت مسؤول مادر و پدر .دانست جایز قواعدی

 ایشان شرعی تکالیف و واجبات از صحیح و اسالمی تربیت نوع

 اخالقی، رذائل عیوب، از تجسس ،تربیت این مقدمات. است

 در اصولیین مشهور رأی براساس امر این. است...  و ها روی کج

 است واجب عقالً علما اتفاق به و شرعاً واجب مقدمه بح 

 طفل، حریم دلیل به نباید که است این معاصر تحلیل .(11)

 امور از والدین اطالع و کرد محدود را خانوادهة سازند نقش

 وی خصوصی یمحر در مداخله معنای به طفل خصوصی

 در طفل از حراست و حمایت معنی به بلکه نیست،

 مصالح تأمین دنبال به طفل تربیت. باشد می عملکردهایش

 از را طفل ،شوند مصالح این مانع که عواملی و است طفل عالی

 همسویی ،حریم بر حق باید قاعدتاً و اند کرده محروم خود حق

 والدین تجسس دمع دیگر سوی از .باشد داشته حقوق سایر با

 ضررها دفع و تربیت امر در اختالل موجب اگر فرزندان امور در

 ظلم و است ظلم مصداق شود، طفل از احتمالی های بآسی و

 و باشد نمی بایسته نیز شرع حکم به و قبیح عقل حکم به

 است احسان و نیکی و بر مصداق طفل امور در والدین تجسس

 .(11) «دارد پاداش لذا و

 

  گیری نتیجه

 صحیح تربیت طفل، تادیب بودن جایز در اصلی هدف

 فقه و شهروندی حقوق منشور ،موضوعه حقوق در. اوست

 این در توانند می والدینی لذا ،است شده بینی پیش اسالمی

 .باشد آنان تربیتی آرمان هدف، این که بردارند گام مسیر

. مودن اشاره فقها نظرات به توان می فقهی های یافته ازجمله

 (عليه اهلل رحمة) خمینی امام حضرت و عظام فقهای که چنان

 در و طفل مصلحت به که است جایز زمانی دیبأت» :اند فرموده

 طفل مصالح دیب،أت در که گاه آن رو، این از .«باشد عارفمت حد

 صدمات متعارف حد از بیش طفل به یا نشود گرفته نظر در

 تحقق آزاری طفل فقها منظر از شود، وارد روانی و جسمی

 منشور در که شهروندی حقوق موضع اینکه ضمن. است یافته

 ،است شده گرفته نظر در 1301 مصوب شهروندی حقوق

 تطبیق در تحقیق های یافتهة ازجمل. است آزاری کودک مخالف

 مصادیق به توان می 1302 مصوب اسالمی مجازات قانون با

 نمود اشاره طفل قذف و توهین روانی، آزاری طفل شده تصریح

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 و 141 ماده عموم و اسالمی مجازات قانون 147 ماده در که

 .است شده داده قرار شالق ضربه 74 تا آن مجازات ،191

 چه قانونی و شرع هیچ»: دنگوی می باره این در فقها از برخی

 ها، انسان آزار است، الهی دینی که اسالم مقدس شرع به رسد

 خانه بسته محیط در هم آن پناه بی و مظلوم اطفال به رسد چه

 فقها و علما همه و نقل و عقل و دهد نمی و نداده اجازه را

 و دانند می ایذاء و ظلم ه،گنا ،معصیت حرام، را آن اجماالً

 فرقی اذیت، و ظلم حرمت ادله اطالق حکم به که نماند ناگفته

 است حرام آنها دوی هر و باشد نمی روحی و جسمی ایذاء بین

 وارده ضرر و خسارت جبران لزوم و ضمان بر عالوه  ،مرتکب و

. باشد می هم تعزیر مستحق دیگران به ضرر همانند طفل، به

 اصهخ ایران قوانین و فقه( و دینی )متون اسالم در طفل حقوق

 بسیاری و قرآن آیات از شماری در شهروندی حقوق منشور در

 طفل حقوق به اشارت، یا صراحت به ،)ع(ن معصومی احادی  از

 .«است شده توجه

: ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ویکم بیست اصل در

 طفل، حقوق مصادیق و شده اشاره طفل حقوق از تحمای به»

 پایه بر ،ایران جزایی قوانین و مدنی قانون مواد از بسیاری در

 حقوق. است گرفته قرار توجه مورد ،امامی فقه مشهور آرای

 فردی، حقوق از اعم هست انسان که جهت آن از طفل

 و است یکسان بزرگساالن حقوق با اقتصادی، و اجتماعی

 برخورداری در مثالً. نیست طفلی دوران ویژه دوم، نوع برخالف

 و است انسان هر حق ترین  سیاسا و ترین  مهم که حیات حق از

. ندارند تفاوتی بزرگسال و طفل جسمانی، سالمت حق نیز

 یکسان دو هر مورد در هم حقوق این سلب کیفر اساس، براین

 نیز و حرمت از تکوّن، محض به حَمْل انسان جنین حتی. است

 برخوردار (ناقص صورت به البته) حقوق از شدن متمتع لیتاه

 .شود می تر بیش او حقوق او رشد موازات به تدریج  به و است

 بزرگسال بر که قدر همان ،محترم فسِِنَ فقها، دیدگاه از

 انسان جنین بر حتی و طفل بر کاست و کم بی ،کند می صدق

 صادق نیز - روح وُلوج آن در حیات پیدایش از پس ویژه به -

 مستوجب اسالمی، فقه در جنین عمدی اسقا  رو  ازاین. است

 واجد نیز شرعی غیر راه از حاصل جنین. است هدی پرداخت

 اجرای که اهمیتی تمام با. است حقوق این مشمول و حرمت

 به نوزاد یا جنین حیات که آنجا دارد، اسالم در کیفری احکام

 مادرش به نسبت تعزیر ههرگون یا قصاص حدود، اجرای سبب

 دوره پایان تا یا زایمان هنگام تا حکم اجرای افتد، مخاطره به

 از پیش جنایت که صورتی در. افتد می أخیرت به شیردهی

 نامشروع راه از یا تردید مورد بارداری یا باشد داده رخ بارداری

 یفکلت عامّه شرایط از سرپرستی و رینگهدا بر قدرت ،باشد

 .اند نیاورده را شر  این نگهداری، درباره شیعه، فقهای و است

 است فرد در ملکاتی و عادات ایجاد و معنوی پروردن ربیت،ت

 طفل تربیت بر والدین حق .«دهد سوق کمال سوی به را او که

 حقوق امامیه، فقه در شده شناخته رسمیت به حقوق از

 .است ایران حقوقی نظام و شهروندی
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