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خانواده اولين کانون تربيت کودک و والدين اولين معماران شخصيت او 

هستند. چگونگی شکل گيری ارکان و پايه های شخصيت انسان به نحوه ي 

تربيت او در اين دوران بستگی دارد. در اين دوره به سبب حضور والدين 

و اطرافيان رفتار کودک تکون می يابد. انسان بيشتر عادات زندگی خود را 

در دوران طفوليت کسب می کند و تقريباً در اين دوران کيفيت سازگاری با 

محيط را فرا می گيرد  )عطاران 1382: 23(. درباره ي اهميت تعليم و تربيت همين 

بس که شکوفا شدن استعدادها و به فعليت رسيدن قوای آدمی و تحقق گوهر 

وجود او در گرو آن است. بزرگان علم اخالق، تعليم و تربيت را »اشرف 

صناعات« و برترين دانش ها دانسته اند.

بر  والدين  بر حق  وارد  محدوديت های  اقسام  مهم ترين  مقاله،  اين  در 

تربيت کودک از منظر فقه اماميه، نظام حقوقی ايران و نيز اسناد بين المللی 

بررسی خواهد شد. اين محدوديت ها در حقيقت ناشی از تزاحم حق والدين 

بر تربيت کودک با بعضی از حقوق جسمانی و معنوی کودک هستند؛ براي 

مثال مصاديقی از حقوق جسمانی و معنوی کودک همچون »حق تماميت 

جسمانی«، »حق آزادی انديشه و عقيده«، »حق داشتن حريم خصوصی« و 

»حق آموزش« می توانند محدوديت هايی برای اعمال حق والدين بر تربيت 

ايجاد کنند.
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و  مطرح  کودک«  تربيت  بر  والدين  »حق  مفهوم  بين المللی  اسناد  در 

حقوقی  نظام  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  نيز  محدوديت هايی 

ايران حق والدين بر تربيت کودک ذيل عنوان »حضانت« مطرح شده است. 

محدوديت های اين حق در اسناد بين المللی دو دسته اند، برخي همچون حفظ 

تماميت جسمي کودک و محدوده ي اعمال تنبيه و يا حق بر آموزش در نظام 

حقوقی ايران مابه ازا دارند )هر چند باز هم دايره ي معنايی اين عناوين با هم 

متفاوت اند(، اما برخي از اين محدوديت ها مابه ازای مدونی در نظام حقوقی 

ايران ندارند، لذا بايستی با استفاده از منابع موجود فقهی و حقوقی، موضع 

حقوق ايران مشخص شود.

1- ادله و مستندات حق والدین بر تربیت کودك

در تعاليم اسالمی بحث تربيت کودک از جمله مباحث مهمي است که در 

ضمن آيات و روايات فراوانی به آن پرداخته شده است و به تبع آن فقها نيز 

از اين مسئله غافل نمانده اند.

1-1- حق والدين بر تربیت کودك از منظر فقه امامیه

به طور طبيعي خانواده مهم ترين نقش را در زمينه سازي رشد و تحول 

فرزندان بر عهده دارد؛ لذا در ديدگاه اسالمي در فرايند تربيت، بر جايگاه 
خانواده تأکيد مي شود.1

1- پيش از آغاز بحث مسئوليت والدين در تربيت کودکان  ذکر اين نکته ضروری است که در اين 
بخش ما به ادله ی وجوب تربيت بر والدين به عنوان تکليفی شرعی برای آنها می پردازيم، اما در 
منابع فقهی و حقوقی به تسامح از اين تکليف والدين تعبير به »حق« نيز می شود. بعضی از منابع نيز 

بر اين معنا که کاربرد حق در اين مقام جنبه ي تسامحی دارد، تصريح کرده اند. 
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 برای روشن شدن حکم تربيت کودک از منظر اسالم ادله ي نقلی موجود سا

از جمله آيات، روايات و اقوال فقها بررسي مي شوند.

الف.وجوبتربيتکودکبروالدينازمنظرقرآنکريم

آيه ي 6 سوره ي تحريم بر مسئوليت تربيتي خانواده تأکيد صريح دارد، 

خداوند در اين آيه مي فرمايد: 
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و أهليکم نارا وقودها الناس و الحجارة؛ 
اي کساني که ايمان آورده ايد، خود و خانواده ي خود را حفظ کنيد از 

آتشي که هيزم آن انسان ها و سنگ هاست.

اين آيه مهم ترين آيه ای است که می توان از آن وجوب تربيت کودک را بر 

والدين استنباط کرد. واژه ي »وقی« به معنای بازداشتن و نگه داشتن از چيزی 

»وقيت الشیء« است )جزري: ج5،  ص217(. همچنين واژه ي »اهل« در اين آيه به 

معنای اهل بيت است و اصل در اهل بيت »قرابت« است )قيومي: 28(، پس اهل 

به معنی نزديک ترين افراد به انسان است و بی شک اوالد را شامل می شود )ابن 

منظور 1414: ج1، ص128(.

ب.وجوبتربيتکودکبروالدينازمنظرروايات

روايات متعددی  نيز در مجامع روايی شيعه وجود دارد که بر وجوب 

تربيت کودک از جانب والدين داللت دارد. مهم ترين آنها رواياتی هستند که 

ذيل آيه ي »قوا انفسکم و ...«1 وارد  شده اند.

1- آيه ی 6 سوره ی تحريم
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ابو بصير می گويد: از امام )( پرسيدم چگونه اهل خود را از آتش 

نگاه دارم؟ فرمود: »آنها را به آنچه خدا امر کرده امر می کنی و از آنچه خدا 

نهی کرده نهی می کنی، پس اگر از تو پذيرفتند آنها را نگاه داشته ای، اما اگر 

نافرمانی تو را کردند، تو به آنچه بر تو بوده عمل کرده ای )حّر عاملي: ج11، 

ص417، الباب 9 من أبواب األمر و النهي، ح2(.

همچنين حديث صحيحی است از سليمان بن خالد که می گويد: »به امام 

صادق )( گفتم: مرا اهل بيتی است که از من حرف شنوی دارند. آيا آنها 

را به اين امر )واليت شما( بخوانم؟ فرمود: آری، خداوند در کتابش گفته: يا 

ایها الذین امنوا...« )کليني 1407: ج2، ص211، باب في دعاء األهل إلي اإليمان، ح1(؛ 

همان طور که مالحظه می شود داللت اين روايت ظاهری است.

 )(مانند خبری از عبد االعلی مولی آل سام که در حديثی از امام صادق

نقل می کند: »همين که آنها را به آنچه  خود را به آن امر می کنی، فرمان دهی و 

از آنچه خود را از آن نهی می کنی بازداری، کافی است« )همان: ج5، ص62، ح1(.

ج.وجوبتربيتکودکبروالدينازمنظرفقهایاماميه

فقها بحث مستقلي در باب حکم تربيت کودکان نداشته اند، اما می توان 

چنين برداشت کرد که مقصود آنان از »حضانت« معنايی عام است که تربيت 

را نيز شامل می شود و می توان نتيجه گرفت تربيت کودکان در بعضی موارد 

بر اولياء واجب و در بعضی موارد مستحب است.
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1387: سا )حّلي  شده  دانسته  طفل  تربيت  بر  واليت  حضانت،  که  آنجا  از 

ج2، ص139(، ثابت می شود اقل تربيت افراد، حضانت است و يا حد اعالي 

حضانت، تربيت است، زيرا حضانت و مراقبت نيکو خود مقدمه ي تربيت 

شايسته است. همچنان که بعضی حضانت را به واليت بر کودک يا مجنون 

برای تربيت وی و حفظ مصالح تربيتی تعريف کرده اند )طباطبايي حائري 1418: 

ج12، ص144(. در مختلف الشيعه بر نياز کودک به تربيت و حضانت تأکيد 

شده است )حّلي 1413: ج7، ص314(. در جواهر وجوب حضانت ملتقط به 

معنای قيام به سرپرستی کودک بر اساس مصالح او آمده است )نجفي 1401: 

ج38، ص174(.

در باب هايی غير از باب حضانت نيز مواردي از وجوب تکليف والدين 

بر تربيت کودک يافت مي شود. شيخ در خالف می نويسد: 
بر والدين واجب است کودک را تا سن هفت يا هشت سالگی تأديب 
کنند و پدر بايد نماز و روزه را به او بياموزد و از ده سالگی کودک را 
به نماز و روزه وا دارد و اين بر ولی واجب است )طوسي 1407: ج1، 

ص307(.

عالمه در نهايه االحکام می نويسد: 
احکام  و  نماز  طهارت،  کودکان  به  است  واجب  مادران  و  پدران  بر 
شرعی را بعد از هفت سالگی بياموزند و بعد از هفت سالگی با ضرب 
مانع ترک اين امور شوند، زيرا احتمال بلوغ وجود دارد و اجرت تعليم 
فرائض از اموال طفل برداشته می شود و اگر او اموالی نداشته باشد از 
مال پدر و اگر پدر هم نداشته باشد امام بايد مخارج آن را پرداخت کند 

زيرا از مصالح است )طوسي 1400: 74(. 
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در مهذب االحکام با استدالل به اجماع و نص، آموزش قرآن به کودک 
واجب کفايی دانسته شده است )سبزواری 1388: ج 25، ص 280(. 

در صراط النجاه چنين آمده است: »بر پدر شايسته است احکام شرعی و 

وظايف دينی را به فرزندان بياموزد«. شيخ جواد تبريزی در ذيل اين کالم 

نوشته: »بلکه بعيد نيست اين امر از واجبات باشد اگر عدم تربيت منجر به 

ترک واجبات و فعل محرمات گردد، البته اين نوع تربيت ممکن است مباشرتًا 

يا مع الواسطه صورت پذيرد« )خويي 1416: ج3، ص264(.

1-2- حق والدين بر تربیت کودك از منظر قوانین داخلی

قانون گذار در قوانين داخلی ايران نيز حق والدين بر تربيت کودک را 

لحاظ کرده است. 

»نگهداری و  به مبحث  را  از کتاب هشتم  باب دوم  ايران  قانون مدنی 

تربيت اطفال« اختصاص داده و در مواد 1104 و 1178 مستقيم به بحث 

تربيت اوالد و وظيفه ي والدين در اين خصوص پرداخته است. در ماده ي 

1104 قانون مدنی مقرر شده است که »زوجين بايد در تشييد مبانی خانواده 

و تربيت اوالد خود به يکديگر معاضدت نمايند«. همچنين در ماده ي 1178 

قانون مدنی آمده است که »ابوين مکلف هستند که در حدود توانايی خود 

به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل 

بگذارند«.
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اين دو ماده تنها مواد قانون مدنی هستند که عنوان »تربيت« در آنها لحاظ سا

شده است. با وجود اينکه تربيت کودک اهميت خاصی دارد و الزم است 

حدود آن مشخص باشد، در قانون مدنی تنها به يک تعريف کلی بسنده شده 

و شرايط و ضوابط آن مشخص نشده است )صفايي و امامي 1383: 330(، اما با 

توجه به مفاد ماده ي 1178 قانون مدنی مسلم است که تربيت بايد بر حسب 

مکان و زمان به نحوی باشد که کودک مهمل نماند. در اين قانون تکليف 

ابوين محدود به توانايی مالی و فکری آنان است )همان: 354(.

در »قانون حمايت از کودکان و نوجوانان« مصوب 1381 حفظ سالمت 

جسمانی، روانی و اخالقی کودک و حق او بر آموزش از مؤلفه های تربيت 

به شمار می آيد، بر اين اساس از اين حق به صراحت حمايت شده است.  

همچنين حسب مواد 2 و 4 اين قانون برای متخلف از اين حقوق ضمانت 
اجرای کيفری در نظر گرفته شده است.1

براي  نوجوانان«  و  کودکان  از  »حمايت  اخير  در اليحه ی  است  گفتني 

نگاری  هرزه  ممنوعيت  موضوع  به  کودکان،  اخالقی  سالمت  از  حمايت 

کودکان2 پرداخته شده است )همان(.

1- ماده2 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان: »هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب 
شود به آنان صدمه جسمانی يا روانی و اخالقی وارد شود و سالمت جسم يا روان آنان را به مخاطره 

اندازد ممنوع است«.
2 - Pornograhy
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1-3- حق والدين بر تربیت کودك از منظر اسناد بین المللی

هر چند که در اسناد بين المللي به مسئله ي حق والدين بر تربيت کودک 

به تربيت کودک  اما در اسنادي که  به صورت مجزا پرداخته نشده است، 

توجه داشته اند، والدين مسئول اصلي در تربيت کودک معرفي شده اند. در 

کليه ي اسناد مورد نظر، ابتدا اموری مانند حق بر مراقبت  برای کودکان )بند 

دوم ماده ي 25 اعالميه ي جهانی حقوق بشر 1948( و حمايت از کودکان در 

مواقع اضطراری و منازعات مسلحانه و جنگ )مجمع عمومی سازمان ملل 

در 14 دسامبر 1979( مطرح شده است و سپس به جايگاه والدين توجه شده 

و مسئوليت ايشان موضوع قوانين قرار گرفته است.  

بر اساس بند 1 ماده ي 18 اعالميه ي جهاني حقوق بشر: »والدين يا قيم 

قانوني، مسئوليت اصلي براي رشد و پيشرفت کودک را بر عهده دارند و 

اساسي ترين مسئله ي آنها منافع عاليه ي کودک است«.

تربيت  در  والدين  اصلي  مسئوليت   1989 کودک  حقوق  کنوانسيون 

کودکان را به صراحت بيان کرده است. در بند 3 ماده ي 26 اين کنوانسيون 

والدين است«  با  فرزندان  آموزش  نوع  انتخاب  در  تقدم  است: »حق  آمده 

)پيوندي 1390: 52(.

مرور قوانين بين المللي نشان می دهد، در اين اسناد تبيين و ذکر جزئيات 

انواع  حق،  اين  قانونی  حدود  مثال  براي  و  نگرفته  صورت  والدين  حق 

تعارض ها در اجرای آن و يا ضمانت های اجرايی اين حق مطرح نشده است. 
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2- محدودیت های حق والدین بر تربیت کودك سا

ممکن است حق و تکليف والدين در تربيت کودک با حقوق جسمانی و 

معنوی کودک در تعارض قرار گيرد. به عبارت ديگر حق والدين در تربيت 

کودک با دو محدوديت مواجه است؛ حق کودک بر جسم خودش و حق 

کودک بر روح و روان وی.

 2-1- محدوديت ناشی از حق کودك بر تمامیت جسمانی خويش

برای تبيين هر چه بيشتر اين محدوديت، ابتدا الزم است، ماهيت حق 

به  توجه  با  گردد  معلوم  تا  شود  روشن  جسمانی اش  تماميت  بر  کودک 

اقتضائات حق کودک، رفتارهای تربيتی والدين بايد تابع چه شرايطی باشد. 

2-1-1-حقکودکبرتماميتجسمانی1خود

پس از حق بر حيات2 ـ که حقی اساسی در حقوق بشر قلمداد می شود 

ـ تماميت جسمانی افراد به عنوان حقی مبتنی بر کليت جسمانی از مهم ترين 

حقوق انسانی قلمداد می شود )نجفي 1401: ج42، ص167 ، ذيل واژه احترام النفس(. 

بشر« و  »اعالميه ي جهانی حقوق  از جمله  بشری  متعدد حقوق  اسناد  در 

»ميثاق حقوق مدنی- سياسی« و... اين حق مطرح شده است. »ممنوعيت 

شکنجه« و »حق بر آزادی جسمانی« )در مقابل حبس و بازداشت( از ارکان 

اين حق به حساب می آيد. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران اصول 

متعددی ناظر به حق انسان بر تماميت جسمانی خويش وجود دارد. اصل 

1- Physical integrity
2- The right to Life
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سی و هشتم که ممنوعيت شکنجه را حتی برای نفع عمومی و ايجاد نظم هم 

ممنوع می شمارد از جمله ي اين اصول است.1 اصل سی و دوم نيز بر منع 

سلب آزادی جسمانی جز به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند پرداخته 

است.2 اصل بيست و دوم قانون اساسی نيز مقرر داشته است که »حيثيت، 

جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در 

مواردی که قانون تجويز کند«.

جسمانی  تماميت  به  قانونی  غير  تعرض  گونه  هر  نيز  اماميه  فقه  در 

عنوان  به  »قصاص«  و  »ديه«  مجازات های  و  می شود  شمرده  ممنوع  افراد 

ضمانت های اجرايی اعمال اين ممنوعيت به شکل مبسوط و دقيقی در منابع 

فقهی پيش بينی شده است )نجفي، همان: ص165، مسئله 6(.

اين حق که از حقوق اساسی همه ي انسان ها به شمار می آيد در مورد 

کودکان نيز از بدو حيات جاری است و کسی حق سلب آن را ندارد و تجاوز 

به آن از سوي هر فردی حتی اولياء و والدين کودک مستوجب مجازات های 

قانونی شمرده نشده است. چنان که محقق حلي معتقد است: 

1- اصل 38. هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطالع  ممنوع است ، اجبار شخص به 
شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست  و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

2- اصل 32. هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند. در 
صورت بازداشت ، موضوع اتهام  بايد با ذکر داليل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر 
مقدمات  و  ارسال  قضائی  مراجع صالحه  به  مقدماتی  پرونده  و چهار ساعت  بيست  ظرف مدت 

محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.
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اگر در اثر زدن ولی، بدن فرزند سرخ يا کبود يا مجروح گردد و يا سا
آسيب ببيند و يا احياناً فرزند زير ضربات ولی فوت کند، اگر چه پدر 
قصاص نمی شود اما يقينا بايد ديه بپردازد، حتی اگر زدن فرزند به قصد 
تأديب او بوده باشد و غرض ديگری در کار نباشد )حلي 1385: ج4، 

صص 969 و 970(. 

برخی از فقها معتقدند به مجرد تلون جلد به دنبال ضرب، ديه واجب 

می شود و خصوصيت پوست کودکان که با اقل ضرب ملون می شود باعث 

سقوط ديه نمی گردد )خويي 1416: ج2، ص415(. ضمن آنکه بايد به حداقل 

ضرب اکتفا شود ولی به هر حال بنا به مشهور ولو ضارب مأذون باشد بايد 

ديه بدهد و علم و جهل ولی نسبت به حکم ديه و لزوم پرداخت ديه تأثيری 

ندارد )همان(.   

2-1-2-حقوالدينبرتربيتدرنسبتباتنبيهبدنیکودک

تنبيه بدنی به مثابه عاملی بازدارنده همواره به عنوان يکی از ابزارهای 

تربيت کودک در جوامع مختلف مطرح بوده است. البته در ميان متخصصان 

علوم تربيتي و حقوق دانان پيرامون کارآمد بودن يا کارآمد نبودن اين ابزار، 

و  ميزان  نيز  و  حقوقی  و  شناختی  روان  لحاظ  به  آن  جواز  عدم  يا  جواز 

شدت تنبيه مجاز مباحث بسياري مطرح بوده است که موجب ابراز طيفی از 

ديدگاه های متنوع در اين باب از سوی صاحب نظران شده است. در صورت 

پذيرش تنبيه به عنوان ابزار مجاز تربيتی و در نظر گرفتن آن به مثابه يکی از 

شئون اعمال حق تربيت والدين، اين پرسش حقوقی مطرح خواهد شد که آيا 

تنبيه بدنی با حق کودک بر تماميت جسمانی اش در تناقض قرار نمی گيرد؟ 
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و آيا والدين مجاز به نقض تماميت جسمانی کودک خود هستند؟ چگونه 

می توان راه حلی حقوقی و قانونی برای رفع اين تناقض به دست آورد؟ از 

آنجا که فقه اماميه منشأ حقوق و قوانين داخلي است، بررسي موضوع تنبيه 

در فقه اماميه ضروري به نظر مي رسد. 

الف.تنبيهازمنظرفقهاماميه

فقهای اماميه تنبيه را از جهات مختلف بررسی کرده اند که يکی از اين 

از  تنبيه را  ايشان اصل  تنبيه برای تعليم و تربيت است.  ابعاد، اصل جواز 

ديگري  و  اوليه  اصل  متقضاي  يکي  نموده اند:  مداقه  رويکرد  دو  دريچه ي 

مقتضاي ادله ي شرعي.

-مقتضایاصلاوليه

مقتضای اصل اوليه، حرمت تنبيه کودک است، زيرا تنبيه مصداق آزار و 

اذيت است و اذيت ظلم است و ظلم هم حرام است. آيت اهلل گلپايگانی در 

اين زمينه می گويد:
نيست که زدن  نيست که ظلم حرام است و همچنين شکی   شکی 
کودک غيرمميز از مصاديق ظلم است و عقال جايز نيست، خواه تنبيه 
کننده پدر باشد يا ديگری، چون با فرض غير مميز بودن، از عناوين 
قصديه اطالع ندارد و نمی داند به چه علت تنبيه شده است و بر اين 
تنبيه به جز اذيت کودک آثار ديگری مترتب نمی شود و اذيت او هم 

مطلقاً جايز نيست، چه از جانب پدر باشد و چه از جانب معلم.
اما تنبيه کودک مميز اگر برای تشفی دل و خاموش کردن آتش غضب 
باشد، يقيناً جايز نيست و اما اگر برای تأديب باشد، ظاهراً امر، جواز 
تنبيه است؛ چون يکی از وظايف والدين تربيت و تأديب فرزندان است 



208

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ن 
ستا

تاب
 /6

ه 0
ار

شم
 / 

هم
زد

پان
ل 

و زدن او برای رسيدن به اهداف واال، نه تنها ظلم در حق آنها نخواهد سا
بود، بلکه احسان و موجب رستگاری آنها در دنيا و آخرت خواهد شد 

)گلپايگاني 1412: ج2، ص282(. 

-مقتضایادلهيشرعيه

بررسی ادله نشان می دهد برخی روايات داللت بر منع تنبيه بدنی دارند، 

مانند اين روايت که مردی از اصحاب امام کاظم )( نزد ايشان آمد و از 

سوء اخالق فرزندش شکايت کرد و امام )( فرمودند: »او را نزن، با او 

قهر کن و قهر را طوالني نکن« )مجلسي: ج101، ص99، ح74(. رواياتی که داللت 

بر مقدار ضرب کودک دارند )حر عاملي 1409: ج18، ابواب بقية الحدود، ب 8(.  به 

داللت التزامی جواز ضرب کودک را می رسانند و اين جواز در رأی فقهای 

بسياری ديده مي شود )صيمري 1420: ج4، ص335؛ عاملي )شهيد ثاني( 1413: ج14، 

ص454؛ طباطبايي 1418: ج16، ص59(. جمع عرفی آنها بنا گذاردن بر اصل منع 

تنبيه و اکتفا کردن به موارد ضروری تنبيه بوده و نتيجه ي نهايی آن جواز تنبيه 

بدنی در مراحل ثانويه با محدوديت مقدار ضرب توسط ولی کودک است 

)حلي )محقق( 1385: ج2، ص376؛ طباطبايي )صاحب رياض( 1418: ج16، ص59؛ 

حلي عالمه 1413: ج4، ص180(.

از آنجا که مقتضای قاعده ي اوليه، حرمت تنبيه است، در تمام موارد خارج 

کودک حرمت  بدنی  تنبيه  روايات، حکم  در  محدوده ي مشخص شده  از 

خواهد بود و تخطی از قيود مندرج در روايات هيچ وجه شرعی ندارد )حلي 

)عالمه(، همان: ج4، ص180(. اين قيود راـ  که در واقع محدوده و گستره ي تنبيه 

بدنی کودک توسط والدين هستند ـ  می توان ذيل چهار قيد دسته بندی کرد 
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که قيد اول مربوط به نوع خطای کودک، قيد دوم مرتبط با سن کودک، قيد 

سوم مرتبط با شدت تنبيه و قيد چهارم مرتبط با انگيزه ي تنبيه است.

قيدهایاولودوم:محدوديتتنبيهازنظرنوعخطایکودکوسنکودک

موضوع تمام رواياتی که داللت بر جواز تنبيه دارند در خصوص نماز 

خواندن فرزندان است، يعنی روايات- بنا بر اختالفشان ـ به اتفاق، تنبيه بدني 

فرزند در صورت استنکاف از خواندن نماز در سنين هفت يا هشت يا ده 

سالگي را مجاز دانسته اند. عالوه بر نماز نخواندن، مطابق چند روايت والدين 

فرمودند:   )( اکرم  پيامبر  دارند،  نيز حق ضرب  فرزندان  بد  اخالق  بر 

»کودک، هفت سال سيد و موال و رئيس، هفت سال بنده و هفت سال وزير 

است. پس اگر از اخالق او در بيست و يک سالگی راضی نبودی می توانی 
وی را تنبيه کنی که در اين تنبيه معذور خواهی بود«.1

اخالق  از  اگر  که  است  شده  داده  اجازه  والدين  به  روايات  اين  در 

فرزندانشان راضي نبودند به تنبيه بدنی و ضرب ايشان اقدام کنند، اما اين 

روايات  اين  که  چرا  هستند؛  ما خارج  بحث  موضوع  از  روايات  از  دسته 

هر چند صالحيت والدين را از نظر موضوع تنبيه افزايش داده و عالوه بر 

موضوع نماز، اخالق ناپسند را نيز موضوع تنبيه بدنی قرار می دهند، اما از 

سوی ديگر به تحديد اين تنبيه پرداخته و محدوده ی سنی را برای اعمال 

1- قال النَّبِّي )(: »الولد سيِّد سبع سنين و عبد سبع سنين- و وزیر سبع سنين- فِإن رضيت خالئقه  
إلحدی و عشرین سنۀ و إاِل ضرب علی جنبيه فقد أعذرت إلی اهلل«؛ )حّر عاملی، محمدبن حسن 1409ق. 

وسائل الشيعۀ، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السالم، ج29(
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چنين صالحيتی تعيين می کنند. از طرف ديگر، از آنجا که جوانان 21 ساله سا

از عنوان کودک خارج اند، موضوع »تنبيه بدني به دليل نارضايتي از اخالق 

فرزند« از بحث اين مقاله خارج است. 

در نتيجه بنا بر روايات، صالحيت والدين در ضرب اوالد تنها در مورد 

استنکاف از خواندن نماز در سن 7 يا 8 يا 10 سالگی است. در موارد ديگر 

والدين حق تنبيه بدنی فرزندان خود را ندارند. در موضوعاتی غير از نماز 

شک وجود دارد که آيا والدين چنين حقی دارند و می توانند کودکان را تنبيه 

کنند؟ در موارد مشکوک، بنا بر اصل عدم واليت افراد بر يکديگر، چنين 

حقی منتفي است. به اين ترتيب والدين تنها در مورد استنکاف کودکان در 

نماز خواندن می توانند به تنبيه بدنی ايشان اقدام کنند و چنين تنبيهی برای 

کودکان کمتر از هفت سال به هيچ وجه تجويز نشده است.

قيدسوم:محدوديتتنبيهازنظرشدتتنبيه

در اين مورد نيز توجه به روايات باب ديات می تواند تحديدی عمده 

را در مسير اعمال حق تربيت ايجاد کند. ديه مالی است که از طرف شارع 

برای جنايت تعيين شده است. با مراجعه به روايات مندرج در کتاب ديات 

معلوم مي شود که برای همه ي آسيب های بدنی ميزانی خاص از ديه تعيين 

شده است حتی برای سرخ شدن و سياه شدن و کبود شدن بدن. در اين مورد 

مهم ترين روايت، از امام صادق )( نقل شده است و بر اساس آن قانون 

مجازات اسالمی در ماده ي 714 مقرر می دارد: 
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ديه ی صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست مي شود به شرح زير است: 
الف. سياه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم 

و سرخ شدن،  يک و نيم هزارم ديه کامل 
ب. تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذکور 

در بند الف.

تعيين ديه برای چنين صدماتی اطالق داشته و همه ي موارد را در بر 

به  اقدام  بايد  داشت  را  والدين  استثناء  قصد  مقدس  شارع  اگر  می گيرد. 

استثنا کردن رفتارهای ايشان می کرد که در روايات چنين تخصيصی وجود 

ندارد. بنابراين روايات وجوب پرداخت ديه به عنوان مخصص منفصل يا 

مقيد اطالق نسبت به روايات حق تنبيه عمل می کنند و تنبيه را محدود به 
رفتارهايی می کنند که به سرخی و کبودی و سياهی بدن فرزند منجر نشود.1

پس رفتارهای عمدی والدين در آسيب رساندن به فرزندان در حد سرخ، 

کبود يا سياه شدن بدن فرزند، شرعاً حرام است و به همين علت است که 

شارع مقدس برای اين امر ضمانت اجرای مالی تعيين کرده است و اال اگر 

اين امر جايز و مباح بود، تعيين ضمانت اجرا برای امری جايز معنا نداشت. به 

عبارت فنی می توان از وجود حکم وضعی لزوم پرداخت ديه به حکم تکليفی 

حرمت چنين آسيبی پی برد. بر اين اساس تنبيه نبايد به هيچ نوع آسيب بدنی 

حتی سرخی بدن کودک منجر شود.

1- در همين راستا، تبصره 3 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 1361 مقرر می داشت: 
در جرائم مهمه هر گاه برای تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدنی آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايد به 

کيفيتی باشد که ديه به آن تعلق نگيرد.
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قيدچهارم:محدوديتتنبيهازنظرانگيزهيتنبيهکنندهسا

روايتی از نبی مکرم اسالم )( که در کتب مختلف روايی نقل شده 

است، مسير اين معيار را هموار می سازد. »نهی رسول اهلل )( عن االدب 

حين الغضب«؛ )کلينی  1407: ج7، ص260( »پيامبر اکرم )( افراد را از ادب 

اين  چند  هر  داشتند«.  حذر  بر  هنگام غضب  در  سايرين  تأديب  و  کردن 

روايت مطلق است، اما بی ترديد موضوع مورد بحث ـ يعنی تأديب و تربيت 

کودکان ـ را در بر می گيرد و اين روايت توانايی آن را دارد که با ايجاد نهی 

بر والدين، تأديب فرزندان را در هنگام غضب و برای فرو نشاندن عصبانيت 

با منع شرعی و قانونی مواجه کند.

بنابراين اگر والدين در هنگام عصبانيت به تأديب فرزندان اقدام کنند 

رفتارهای ايشان شرعاً منهی عنه بوده و جايز نيست. بر اساس اين روايت، 

می توان از حوزه ی معيار درونی نيز پا را فراتر گذاشت و بر اساس وضعيت 

روانی و خارجی والدين در هنگام تأديب فرزند معافيت يا عدم معافيت را 

پذيرفت و در صورت عصبانيت وی را از معافيت محروم کرد. 

ب.تنبيهبدنيازمنظرقوانينداخلی

 1392 مصوب  اسالمي  مجازات  قانون   158 ماده ي  ت  بند  اساس  بر 

به  که  محجورين  و  سرپرستان صغار  و  قانوني  اولياء  و  والدين  »اقدامات 

منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در 

حد متعارف، تأديب و محافظت باشد جرم محسوب نمي شود«.
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و  اعالم  وی  تربيت  را  کودک  تنبيه  از  هدف  قانون گذار  ماده  اين  در 

برای اقدامات والدين دو قيد بيان کرده است؛ اول اينکه اقدامات والدين به 

منظور تأديب يا حفاظت باشد. در اين اقدامات نبايد حس کينه توزی و يا 

انتقام جويی وجود داشته باشد. بنابراين چنانچه والدين برای پرورش نيروی 

مقاومت در کودک به او غذا ندهند تا هنگام وقوع سختی ها تاب مقاومت 

داشته باشد عمل آنها منطقی است، اما والدين حق ندارند همين عمل را برای 

صرفه جويی يا پس انداز سرمايه ي خود نسبت به کودک انجام دهند.

قيد ديگر آن است که اقدام در حد متعارف تأديب و محافظت باشد. 

قانون گذار حد متعارف را مشخص نکرده است، بنابراين در اين زمينه بايد 

به عرف مراجعه کرد و نظراتی همچون جواز تأديب تا حدی که منجر به 

پرداخت ديه نشود چندان توجيه پذير نيست، زيرا وقتی قانون گذار تأديب را 

در حد متعارف اجازه می دهد بايد لوازم آن را هم که احتمال منجر شدن به 

جرح يا صدمه ای است اجازه دهد )گلدوزيان 1378: 265(. همان طور که ماده ي 

1179 قانون مدني نيز حق تنبيه کودک را برای والدين شناسايی می کند، اما 

به والدين اجازه نمی دهد که خارج از حدود تأديب، کودک را تنبيه کنند.

ج.تنبيهبدنیکودکدراسنادحقوقیبينالمللی

پيش از تصويب کنوانسيون حقوق کودک، اعالميه ي بين المللی حقوق 

بشر، اعالميه ي جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و 

ميثاق بين المللي اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی مقرر کردند هر کس 

حق دارد که شأن انسانی اش محترم شمرده شود و سالمت جسمی اش نيز 
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تأمين گردد و همه ي انسان ها حق حمايت يکسان در برابر قانون را دارند سا

(General Comment 2006: p4 N16).1 شأن و منزلت هر فرد انسانی اصل و 

ريشه ي راهنما در قوانين حقوق بشر بين الملل است.

مقدمه ي کنوانسيون حقوق کودک و اصول مطرح شده در منشور ملل 

متحدـ  که در مقدمه ي اعالميه ي جهانی حقوق بشر تکرار شده است ـ تأکيد 

می کنند: »به رسميت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم تمام اعضای 

.(Ibid: p7) »خانواده ي بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است

همچنين مقدمه ي کنوانسيون يادآوری می کند که در اعالميه ي جهانی حقوق 

بشر، سازمان ملل متحد اعالم کرد که دوران کودکی به منظور مراقبت های 

.(Ibid: p 7, N 17) مخصوص و کمک نام گذاری و تعريف می شود

ماده ي 37 کنوانسيون حقوق کودک همه ي دولت ها را به حصول اطمينان 

از اينکه »هيچ کودکی نبايد مورد شکنجه يا ساير رفتارهای بی رحمانه، غير 

انسانی يا اهانت آميز يا مجازات واقع شود« ملزم مي کند. اين مسئله بر اساس 

ماده ي 19 تکميل شده و توسعه يافته، بدين نحو که دولت ها  ملزم اند تا 

نظر  را در  آموزشی  مقياس های  اجتماعی و  اداری،  قانونی،  مناسبات  تمام 

بگيرند تا کودکان را از تمامی اشکال خشونت جسمی يا روانی، صدمه يا 

آزار، بی توجهی يا نحوه ي برخورد غافالنه، بدرفتاری يا استثمار حفاظت )که 

شامل سوء استفاده ي جنسی است( در زمانی که تحت واليت و سرپرستی و 

1-The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel 
or degrading forms of punishmen. 
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مراقبت والدين، سرپرستان قانونی يا هر فرد ديگری که سرپرستی از کودکان 

 .(Ibid: p 7, N 18) را به عهده دارد، می شود

با توجه به مباحث مطرح شده در بخش های پيشين، بايد حق کودک بر 

تماميت جسمانی خويش را اصل اولی و حق مقدم و اولويت دار به حساب 

آورد و در تمام موارد تعارض احتمالی، بر اولويت اين حق حکم کرد. يکی 

از مسلمات فقه اماميه آن است که اصل اولی، واليت نداشتن افراد نسبت به 

يکديگر است.  اين اصل که در بيان فقها با عنوان »اصاله عدم واليه احد علی 

احد« آورده شده، به اين معناست که در موارد مشکوک، افراد صالحيت و 

اهليت برای تصرف در جسم، نفس و مال ديگری ندارند.

بر اساس اين اصل، در بحث صالحيت والدين جهت تنبيه بدنی فرزندان، 

در مواردي که چنين صالحيتي از ادله ي شرعی استنباط نشود، بايد قائل به 

نبود حق تنبيه شد و واليت ايشان را در مصاديق مردد جاری نکرد، اما از آنجا 

که در مجامع روايی، رواياتی وجود دارد که به والدين اجازه ي تنبيه فرزندان 

را در موارد خاص و با شرايط ويژه اعطاء کرده است، می توان نتيجه گرفت 

که والدين حق زدن و ضرب اوالد را دارند ولي اين حق منحصر در مصاديق 

و شرايط مندرج در روايات است. 

اين مصاديق و شرايطـ  که در واقع محدوده و گستره ي تنبيه بدنی کودک 

توسط والدين را مشخص می کنند ـ را می توان ذيل چهار قيد دسته بندی کرد 

که قيد اول مربوط به نوع خطای کودک، قيد دوم مرتبط با سن کودک، قيد 

سوم مرتبط با شدت تنبيه و قيد چهارم مرتبط با انگيزه ي تنبيه است. در اسناد 
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متفاوت، سا قالبی  در  را گرچه  محدوديت هايی  می توان چنين  نيز  بين المللی 

مشاهده نمود.

2-2- محدوديت های ناشی از حقوق معنوی کودك

عالوه بر تعارض حق کودک بر تماميت جسمانی اش با حق والدين بر 

تربيت وی، ممکن است حقوق معنوی کودک نيز با حق والدين در تعارض 

واقع شده و اعمال اين حق را با محدوديت مواجه کند.

از جمله حقوق معنوی کودک حق او بر دارا بودن حريم خصوصی و نيز 

حق بر آزادی عقيده و بيان را مي توان برشمرد که در ادامه گستره ي اين حقوق در 

کنار مسئوليت تربيتی والدين در فقه، حقوق و اسناد بين الملل بررسی خواهد شد.

2-2-1-محدوديتناشیازحقکودکبرحريمخصوصی

والدين برای اعمال حق خود بر تربيت کودکان يا به تعبير ديگر برای 

انجام تکليف خود در قبال تربيت کودکان نياز به نوعی اشراف اطالعاتی و 

آگاهی از ويژگی های مختلف فرزندان خود دارند.

هرگونه برنامه ريزی تربيتی بدون آگاهی از نقاط قوت و ضعف، نيازها، 

طرف  از  اما  نيست،  امکان پذير  کودک  و...  روابط  و  دغدغه ها  چالش ها، 

ديگر هر فرد انسانی )از جمله کودکان( بر اساس مبانی مختلف فلسفی و 

حقوقی، حق دارد حريم خصوصی و خلوت شخصی خود را داشته باشد 

و آن را مصون از اشراف اطالعاتی ديگران نگاه دارد. محفوظ بودن حريم 

خصوصی، از بسترهای ضروری برای تربيت و رشد کودک است. حمايت از 

حريم خصوصی شرايط الزم برای رشد و تکامل شخصيت کودک را فراهم 
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می کند تا او بتواند فارغ از فشارها و مالحظات و محذورات بيرونی مختلف، 

عرصه های خلوت و تنهايی و آرامش و امنيت خاطر برای خود داشته باشد 

با تعقيب اهداف و غايات کاماًل خصوصی و خالصانه  و در آن عرصه ها 

درجات مختلفی از صميميت را مطابق با ميل خود با ديگر هم نوعان برقرار 

کند )انصاری 1386: 254(. اينجاست که مسئله ي تعارض ميان حق والدين بر 

تربيت کودک )يا تکليف آنان بر تربيت( و حق کودک در دارا بودن حريم 

خصوصی خويش ظاهر می شود.

الف.تعريفحريمخصوصي

با آنکه عبارت حريم خصوصی در زبان محاوره و نيز مباحث فلسفی و 

سياسی و حقوقی مکرر استعمال می شود، ولی هنوز تعريف متقن و مشخصی 

از آن ارائه نشده است. حريم خصوصی قلمروی از زندگی اشخاص است 

که نوع انسان با درک نيازهای جامعه در هيچ وضعيتی تجاوز به آن را جايز 

نمی شمارد. به ديگر سخن حق افراد، گروه ها يا مؤسسات نسبت به اينکه چه 

موقع و چگونه و چه اندازه اطالعات درباره ي آنها به ديگران منتقل شود، 

حق حريم خصوصی نام دارد )علي اکبري بابوکاني 1391: 27(. 

ب.حقکودکبردارابودنحريمخصوصی

محترم  افراد  براي  بودن حريم خصوصي  دارا  اماميه حق  فقه  منظر  از 

شمرده شده است و مي توان ادله ي عقلي و نقلي بر آن اقامه کرد. طبق داوری 

عقل قطعی و داللت بديهی وجدان، اصل و قاعده اين است که هيچ کس حق 

زير نظر گرفتن پنهانی ديگران و کنکاش و جست وجو کردن درباره ي آنها و 
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نيز افشاگری و پخش کردن عيب ها و اسرارشان را ندارد. بنابراين تجسس و سا

خبر جويی از اندرون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنها جايز نيست و 

به هيچ کس اجازه داده نشده است که اسرار و لغزش های مردم را پخش و 

افشا کند. بر پايه ي اين دو اصل يعنی حرمت تجسس و حرمت پخش اسرار 

شخصی مردم است که زندگی توده ي مردم بنيان گذاری شده است.

امور  تفتيش در  به ممنوعيت تجسس و  آيات و رواياتی که  از  برخي 

ديگران تصريح کرده اند به شرح زير مي باشند:

آيه ي 12 سوره ي حجرات می فرمايد: »یا ایها الذین امنوا اجتنبوا كثيراً من 

الظّن اِّن بعض الظّن إثم والتجسسوا …«؛ »ای کسانی که ايمان آورده ايد از 

بسياری گمان ها بپرهيزيد چرا که بسياری از گمان ها گناه است و تجسس 

نکنيد...«.

طبق نظر مفسرين قرآن مجيد منظور از کلمه ی »و ال تجّسسوا« تحريم 

کنجکاوی و دنبال کردن لغزش ها و خطاهای اهل اسالم است. چنان که مرحوم 

طبرسي در مجمع البيان آورده است: »ابن عباس، قتاده و مجاهد گفته اند: و ال 

تجّسسوا يعنی در پی جست وجوی عيب ها و دنبال کردن لغزش هاي مردم 

نباشيد. ابو عبيده نيز گفته است: دو واژه ي تجّسس و تحّسس معنا و مفهوم 

يگانه ای دارند« )الطبرسي 1415: ج5، ص137، جزء 9(.
از پيامبر اکرم )( روايات متعددی در خصوص ممنوعيت تجسس و 
تفتيش نقل شده است؛ از جمله ايشان فرمودند: »ازگمان بپرهيزيد؛ چرا که 
گمان، سخن را در گرداب دروغ می افکند؛ از کنجکاوی و پاييدن يکديگر 
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بپرهيزيد؛ ازحال کسی تفتيش مکنيد؛ از يکديگر تعريف و تمجيد مکنيد؛ 
بدخواه يکديگر نباشيد؛ کينه ي يکديگر را به دل مگيريد؛ به هم پشت نکنيد 

و با بندگان خدا برادروار زندگی کنيد«1 )انصاري 1405: ج16، ص331(.

همچنين پيامبر )( در حديثی ديگر فرمودند:  »بدترين مردم بدگمان ها 

و فاسدترين بدگمان ها تجّسس کننده ها هستند و پست ترين تجّسس کننده ها 

پرگوی ترين آنها و بدترين پرگويان هتّاک ترين آنهاست«2 )نوري: ج9، ص147، 

باب 141(.

از عموم و اطالق ادله ي عقلي و نقلي چنين بر مي آيد که اين حق درباره ي 

کودکان نيز محفوظ است و درباره ي اصل دارا بودن اين حق اختالفي ميان 

کودک و غير کودک نيست.

بر اساس اسناد بين المللي نيز کودک به عنوان فردی از افراد انسانی به 

لحاظ حقوقی مشمول قوانين مربوط به حريم خصوصی می باشد. ماده ي 16 

کنوانسيون حقوق کودک که در آن به طور خاص به حريم خصوصی کودک 

اشاره شده است، مقرر مي دارد:

نمی توان  هيچ کودکی  مکاتبات  يا  امور خصوصی، خانوادگی  در   -1«

خودسرانه يا غيرقانونی دخالت کرد يا هتک حرمت نمود.

1- »إیّاكم و الّظّن فإّن الّظّن أكذب الحدیث و التحّسسوا و التجّسسوا والتناجشوا والتحاسدوا 
والتباغضوا و التدا بروا و كونوا عباداهلل إخوانا«. 

2- »شّر الناس الّظانّون و شّر الظانّين المتجّسسون و شر المتجّسسين القّوالون و شر القّوالين الهتّا 
كون«. 
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1- کودک در برابر اين گونه دخالت ها يا هتک حرمت ها مورد حمايت سا

قانون قرار دارد«.

ج.راهکارهایفقهیرفعتعارضحقوالدينبرتربيتوحقکودکبرحريمخصوصی

از نظر فقهی می توان تجسس ولی کودک و نوجوان جهت تربيت صحيح 

دقيق و اسالمی کودک و نوجوان را بر  اساس قواعدی جايز دانست:

- پدر و مادر مسئول تربيت فرزندان بوده و نوع تربيت اسالمی و صحيح 

از واجبات و تکاليف شرعی ايشان است. مقدمات اين تربيت تجسس از 

عيوب، رذائل اخالقی، کج روی ها و ... است. اين امر بر اساس رأی مشهور 

اصوليين )در بحث مقدمه واجب( شرعاً و به اتفاق علما عقاًل واجب است1 

)طوسي 1407: ج1، ص307؛ بغدادي 1413: 360(. 

- بنای عقال و خردمندان  نيز در مقام تربيت کودک بر جواز تجسس از 

غالب رفتارها و اخالقيات کودک و نوجوانی است که مسئوليت تربيت او 

را دارند. شارع مقدس نيز در هيچ يک از منابع اين  بنا را رد نکرده است. 

که  شرطی  به   )( معصوم  زمان  عقالی  سيره ی  شود  گفته  است  الزم 

مورد ردع معصوم )( نباشد، می تواند حکم شرعی قرار گيرد. از جمله 

راه های کشف سيره ، زمان مراجعه به ارتکاز معاصرين و تحليل عرف حاضر 

است. در حالی که برای اين سيره منعی هم سراغ نداشته باشيم )الصدر1420: 

ج2، ص127(، تحليل معاصر اين است که نبايد به دليل حريم کودک، نقش 

1- حسب روايت امام سجاد )( ايشان در پيشگاه الهي مسئول بوده و کوتاهي و قصور ايشان 
و اهمال در مسئله تربيت نابخشودني است )به نقل از انصاري 1386: 254(.
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سازنده ي خانواده را محدود کرد و اطالع والدين از امور خصوصی کودک 

معنی حمايت  به  بلکه  نيست،  معنای مداخله در حريم خصوصی وی  به 

و حراست از کودک در عملکردهايش می باشد )پيوندي 1390: 343(. تربيت 

کودک به دنبال تأمين مصالح عالی کودک است و عواملی که مانع اين مصالح 

شوند کودک را از حق خود محروم کرده اند )حاجي ده آبادي 1391: 31( و قاعدتًا 

بايد حق بر حريم هم سويی با ساير حقوق داشته باشد. 

- از سوی ديگر عدم تجسس والدين در امور فرزندان اگر موجب اختالل 

در امر تربيت و دفع ضررها و آسيب های احتمالی از کودک شود، مصداق 

ظلم است و ظلم به حکم عقل قبيح و به حکم شرع نيز بايسته نمی باشد 

و تجسس والدين در امور کودک مصداق بر و نيکی و احسان است و لذا 

پاداش دارد.

- قاعده ي الضرر1 نيز در اينجا حاکم بر ادله ي حرمت تجسس است 

و دايره ي حرمت را تضييق می کند و قهراً مورد حاضر را از شمول حکم 

حرمت خارج می سازد، زيرا حکم به حرمت تجسس در مورد تربيت طفل 

ممکن است مخل دفع ضررهای گوناگون دنيوی و اخروی شود. از اين رو 

حکمی ضرری است و محکوم دليل الضرر خواهد بود. البته حتی اگر به 

جعل نکردن احکام عدمی به واسطه ی الضرر قائل بود  با حکومت اين قاعده 

بر ادله، عناوين اوليه در اين حيطه رخصت وجود خواهد داشت )مشکيني 

.)1416

1- »الضرر و الضرار في اإلسالم«.
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- در اين مورد حتی جدای از ادله ي فوق و با قطع نظر از آنها می توان سا

از باب اهم1 و قواعد تزاحم2 نيز قائل به جواز تجسس از  اسرار اخالقيات و 

اسرار روابط و .. کودک و نوجوان و حتی جوان شد.

- از سوی ديگر اگر چه اصل، عدم واليت احدی بر ديگری است، اما به 

»دليل خاص« در اينجا ولی کودک و نوجوان بر او واليت دارد و لذا تجسس 

از احوال مولی عليه منافاتی با اصل عدم واليت به حکم عقل نخواهد داشت 

و اين مورد به »دليل خاص« خارج است )انصاري 1386: 254(.

د.راهکارهایحقوقیرفعتعارضحقوالدينبرتربيتوحقکودکبرحريمخصوصی

يا  قانون  حکم  به  می تواند  آزادی  و  حق  هر  که  شد  متذکر  بايد  ابتدا 
ضرورت های جامعه در معرض محدوديت هايی قرار گيرد. اين محدوديت ها 
می تواند در راستای امنيت ملی، تماميت ارضی، امنيت عمومی و با هدف 
جلوگيری از بی نظمی يا جنايت، حمايت از سالمت يا مسائل اخالقی، حمايت 

از شهرت و اعتبار و ديگران باشد )اسدي 1388: به نقل از پيترکري و جو ساندرز(.
کميته ي حقوق بشر که برای نظارت بر هماهنگی عملکرد حقوق ساير 
کشورهای عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تشکيل شده است، 
در تفسير ماده ي 17 ميثاق اعالم کرده است که هيچ نوع مداخله در حريم 
قانون  در  پيـش بينـی شده  موارد  در  مگر  نيست  مجاز  ديگران  خصوصی 
(General Comment 1988: para3)؛ لذا حق بر حريم خصوصی مطلق نبوده 

و بنا بر زمان، مکان و وضعيت محدود است. همچنين برای احراز متعارف، 

1 - »األهم و المهم، و األخذ باألهم من المصالح و المفاسد«.
2 - مقتضای قاعده ي تزاحم که مقبول عقال در امور است مقدم داشتن جانب اهم است.
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معقول و مشروع بودن حريم خصوصی عواملی ذکر شده است.1

بر حريم خصوصی کودک نيز محدوديت هايي وارد است که به شرح زير 

بررسی مي شوند:

-  قانونی بودن دخالت: ماده ي 16 کنوانسيون حقوق کودک ورود غير 

قانوني به حريم خصوصی کودک را منع کرده است، بنابراين نقض اين حريم 

مطابق قانون ممکن است. طبق تفسير ملل متحد واژه ي »غيرقانونی«2 بدين 

معناست که هيچ مداخله ای نبايد صورت گيرد، مگر در مواقع پيش بينی شده 
توسط قانون.3

ــاده ي 16،  ــرانه در م ــالح خودس ــت: اصط ــودن دخال ــرانه نب - خودس

ــده، اما  ــمرده ش دخالت هايی را در بر می گيرد که اگر چه در قانون مجاز ش

مستبدانه محسوب می شود. 

در تبيين مفهوم »مداخله ي خودسرانه« دو ضابطه ي »منطقی« و »معقول« 

بودن مداخله تحت هر شرايطی مورد توجه مفسران اين ماده قرار گرفته است 

)اسدي، همان: 16-18(.

1-  اين موارد شامل عمومی يا خصوصی بودن مکان نقض حريم خصوصی، عادی يا حساس بودن 
موضوع جرايم خصوصی، استفاده احتمالی از اطالعات حاصل از نقض حريم خصوصی، وسايل و 
روش های نقض حريم خصوصی، وضعيت يا موقعيت مدعی نقض حريم خصوصی، رضايت يا 
عدم رضايت فرد نسبت به نقض حريم خصوصی، وجود يا نبود رابطه بين مدعی حريم خصوصی 
و نقض کننده آن است )ن.ک انصاری، باقر 1386. حقوق حريم خصوصی، تهران، سمت، صص 23 و 39(.
2- Unlawful
3- Arbitrary



224

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ن 
ستا

تاب
 /6

ه 0
ار

شم
 / 

هم
زد

پان
ل 

3 سا ماده ي  يک  بند  مطابق  کودک«:1  عاليه  »منافع  با  مداخله  انطباق   -

کنوانسيون حقوق کودک »در ميان تمام اقدام های مربوط به کودک که توسط 

مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی يا خصوصی، دادگاه ها، مقام های اجرايی 
يا ارگان های حقوقی انجام می شود، منافع کودک از اهم مالحظات است«.2

اين  اما  دارد،  معيارهايی  تعيين  به  نياز  کودک  عاليه ي  منافع  تشخيص 

معيارها نبايد انعطاف ناپذير باشد، زيرا منافع عاليه ي هر کودکی بايد با عنايت 

به وضعيت و شخصيت او تفسير شود. در اين خصوص گفته شده است:

»دسته ای از عوامل را بايد در تأمين منافع عاليه ي کودکان در نظر گرفت 

که اين عوامل با توجه به وضعيت خاص هر کودک متغيرند، اما همواره بايد 

به نظرات کودک و خانواده ي او، فهم کودک از زمان، نياز کودک به ادامه ي 

زندگی و حقوق انسانی وی توجه نمود« )اسدي، همان(.

در مقايسه ی تطبيقی ميان ديدگاه های برآمده از مبانی فقه اماميه و ديدگاه 

اساسی  اختالف  بين المللی حقوق کودک، وجود  کنوانسيون های  بر  حاکم 

ميان اين دو رويکرد به وضوح به چشم می خورد.

به نظر می رسد با پذيرش نقش حياتی تربيت در رسيدن فرد انسانی به 

کماالت وجودی اش، رجحان نظريه ی مستخرج از فقه اماميه در اين باب 

روشن می گردد. 

1- The best interest of the child
2- همين موضوع در اصل 2 اعالميه حقوق کودک بدين شکل لحاظ شده است: »در وضع قوانين 

بدين منظور منابع کودکان بايد باالترين اولويت را داشته باشد« )همان(.
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2-2-2-محدوديتناشیازحقکودکبرآزادیعقيدهوبيان

اعمال حق والدين در تربيت کودک، مستلزم گونه هايی از القائات شناختی 

و گرايشی و ايجاد محدوديت و کنترل برای ورودی ها و خروجی های فکری 

تربيت  برای  از جهتی  کنترل ها  و  القائات  اين  است.  کودکان  اطالعاتی  و 

عقيدتی و فکری کودک مطابق با ديدگاه های معرفتی والدين ضروری به نظر 

می رسد، اما از جهتی ممکن است با حق انسانی فرزندان در داشتن آزادی 

انتخاب عقيده و بيان افکارشان در تناقض باشد.

اين مسئله نيز يکی از چالش های حقوقی مربوط به حق والدين بر تربيت 

ابعاد مختلف آن و رفع تعارض  کودک به حساب می آيد و روشن شدن 

حقوقی مذکور نيازمند مباحث جدی و تمهيد مقدمات نظری فراوان است. 

بديهی است از آنجا که اصل بحث آزادی عقيده و بيان، خود معرکه ي آراء 

نظريه پردازان علوم انسانی )از فلسفه و روان شناسی و جامعه شناسی گرفته تا 

فقه و حقوق( بوده است و هر جريان فکری بسته به نظرگاهی که در باب 

انسان، جامعه، حقيقت و آزادی های انسانی اتخاذ می کند موضعی متفاوت 

در قبال اين مسئله ابراز کرده است، نتايج حقوقی متفاوتی نيز از هر يک 

استخراج مي شود و در هر حوزه ي جغرافيايی،  مبناهای نظری موجود  از 

متفاوتی  مقررات  و  قوانين  جهان،  سراسر  در  سياسی  و  دينی  فرهنگی، 

درباره ي مسئله ي آزادی بيان و عقيده وضع شده که صورت مسئله ي مقاله 

)يعنی نسبت حق والدين بر تربيت و حق کودک بر آزادی بيان و عقيده( را 

نيز دستخوش تفاوت و تغيير بنيادين می سازد.
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الف.حقکودکبرآزادیبيانوعقيدهازمنظرفقهاسا

ادله ی متعددی برای آزادی بيان و عقيده به ويژه برای کودک وجود دارد. 

اين ادله عبارت اند از:

-عمومادلهيآزادیبيانوعقيده

آيات و روايات متعددی در قرآن کريم و منابع روايی وجود دارد که 

می توان از آنها برخی از ابعاد آزادی بيان و عقيده را استنباط کرد.

الف- آيه ي 157 سوره ي اعراف: »الذین یتبعون الرسول النبی ... و یحل لهم 

الطيبات ویحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و االغالل التی كانت عليهم«؛ 

»آنان که پيروی می کنند رسول نبّی اّمی را ...، و برمی دارد از آنها بار گران 

و غل هايی که بر ايشان بوده است«. بر اساس اين آيه فلسفه ي آزادی انسان 

انتخاب آزاد عبوديت خدا و رها نمودن خويش از بند عبوديت غير خداست 

)عميد زنجاني: ج1، ص207(.

ب- آيه ي 255 سوره ي بقره: »الاكراه فی الدین قد تبين الرشد من الغی«. 

نفی اکراه در آيه نشان  دهنده ي آن  است که پذيرش دين و گردن نهادن به 

مسئوليت های دينی بايد بدون اکراه باشد )همان: 219(.1 در اين مورد فرقی 

نمی کند که آيه به معنی اکراه ناپذير بودن دين يا به مفهوم انشائی )يعنی نبايد 

در دين اکراه و اجباری صورت بگيرد( تفسير شود، زيرا بنا بر هر دو معنی 

اصل اختياری بودن در مسئوليت ها ثابت می شود.

1- اين آيه تقريباً در حدود سال چهارم هجری نازل شد يعنی دقيقاً هنگامی که اسالم چنانچه 
می خواست از قدرت و اعمال زور استفاده کند، بر اين امر قادر بود حال آنکه بر طبق اين آيه مطلقًا 

اجبار در دين را نفی کرده است.
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ج- آياتی که تقليد از نياکان را نهی می کند و کفاری که کيش پدران خود 

را پيش گرفته اند را مانند حيوانات و موجودات کر و گنگ و کور دانسته 
است، از جمله آيه ي 170 سوره ي بقره.1

د- آيه ي 18 سوره ي زمر: »والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا 

الی اهلل لهم البشری فبشرعباد الذین یستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذین 

هداهم اهلل واولئك هم اولوا االلباب«. اين آيه نشان می دهد که از ديدگاه اسالم، 

اساساً بايد امکان عرضه ي اقوال متعدد در جامعه فراهم باشد تا مؤمن بهترين 

آن را برگزيند.

ل- پيامبر عظيم الشأن )( اسالم فرموده است: »سيدالشهدا، حمزه بن 

عبدالمطلب است و هر کسی که در مقابل امام ظالمی قيام کرده و او را امر و 

نهی نموده و در اين راه کشته شود« )عوده 1405: 38(.

م- امام علی )( فرموده است: »باالترين )مرحله امر به معروف و 

نهی از منکر( گفتن سخن عدل در برابر پيشوای خودکامه و ستمگر است« 

)رضي 1414: 1253(.

از آنجا که در ادله ی موجود، اختصاصی برای بلوغ و جنسيت و غيره به 

چشم نمی خورد، می توان از عموم آنها برای اثبات حق کودک بر آزادی بيان 

و عقيده بهره برد، اما ادله ی ديگری وجود دارند که اين آزادی را به ويژه برای 

کودکان محدود می کنند. اين داليل به شرح زير مي باشند:

1- »و إِذا قيل لهم اتبعوا ما أَنْزل اهلل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أ و لو كان آباؤهم ال یعقلون شيئًا 
و ال یهتدون«.
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-ممنوعيتکتبضالهسا

عنوان کتب ضاله بر کتبی اطالق می شود که سبب گمراهی ديگران و 

)موحدي  می شود  موجب  را  مخاطبان  غالب  انحراف  و  شده  باطل  ترويج 

لنکراني: ج1، ص592(. مطابق ديدگاه فقهی نشر و خريد و فروش اين کتاب ها 

باطل و ممنوع قلمداد می شود )موسوي خميني 1422: ج3، ص616؛ تبريزي: ج1، 

قوای  که  کودک  ويژه  به  و  مکلفين  عموم  است،  الزم  نتيجه  در  ص252(. 

عقلی آنها رشد نايافته است به جز منابع مسلم دينی )مانند قرآن و روايات( 

در تحصيل عقايد و تأمين منابع از مديريت معلمين و مربيان استفاده کنند. 

بنابراين نمی توان قائل به آزادی مطلق عقيده شد و ادعا کرد هر کس آزاد 

است هر کتابی را مطالعه و هرچه را از هر منبعی برداشت کرد بيان کند.

-وظايفتربيتیوالدين

عموم ادله ای مانند »قواأنفسکم وأهليکم نارا« )تحريم: 6(، حفظ فرزندان 

را از هر امر باطلی می رساند. اين امور باطل به ويژه از قبيل عقايد باطل و 

گرايش های ناصواب هستند. در نتيجه والدين موظف اند اجازه ندهند کودک 

آنها هر کتابی را بخواند و هر سخنی را آويزه ی ذهن و عقل خويش بنمايد.
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ب.حقکودکبرآزادیعقيدهوبيانازمنظراسنادحقوقیبينالمللی

مواد متعددی از کنوانسيون حقوق کودک1 به موضوع آزادی بيان و عقيده 

کودکان اختصاص داده شده است. ماده ي 12 به موضوع آزادی کودک در 

شکل دادن عقايد خويش می پردازد. در اين ماده آمده است:

»1- کشورهای عضو تضمين خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل 

دادن به عقايد خود است حق ابراز آزادانه ی اين عقايد را در کليه ی اموری 

که به وی مربوط می شود، داشته باشد و متناسب با سن و ميزان رشد فکری 

کودک به نظرات وی اهميت الزم داده شود.

2- به اين منظور بايد به ويژه برای کودک اين فرصت فراهم شود تا 

بتواند در کليه ی مراحل رسيدگی قضايی و اجرايی مربوط به خود مستقيم 

يا از طريق يک نماينده يا مرجع مناسب، منطبق با مقررات آيين دادرسی در 

قوانين داخلی، اظهارنظر نمايد«.

ماده ی13 نيز به تضمين آزادی های کودک در ابراز و بيان عقايد و افکار 

به  بيان  آزادی  برای  نيز  محدوديت هايی  البته  و  دارد  اختصاص  خويش 

رسميت می شناسد:

باشد. حق مذکور شامل آزادی  بيان داشته  بايد حق آزادی  »1-کودک 

جست وجو، دريافت و ارائه ي اطالعات و عقايد از هر گونه است، بدون 

توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده، به شکل آثار هنری، يا از 

1- Convention on the rights of the child, general assembly (of the united 
nation),1989
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طريق هر رسانه ای که کودک انتخاب کند.سا

2- اعمال حق مذکور ممکن است منوط به برخی محدوديت ها باشد، 

ليکن اين محدوديت ها بايد تنها منحصر به مواردی باشد که در قانون تصريح 

شده و به يکی از داليل زير ضروری است:

الف( برای رعايت حقوق و آبروی ديگران؛

يا اخالق  بهداشت عمومی  نظم عمومی،  ملی،  امنيت  برای حفظ  ب( 

عمومی«.

ماده ی 14 نيز به حق کودک در آزادی انديشه، عقيده و مذهب می پردازد 

و محدوديت های آن را برمی شمرد:

»1- کشورهای عضو حق آزادی انديشه، عقيده و مذهب را برای کودک 

محترم خواهند شمرد؛

2- کشورهای عضو حقوق و تکاليف والدين و بر حسب مورد سرپرستان 

قانونی را در هدايت کودک برای اعمال حقوق خود به روشی هماهنگ با 

توانايی های بالنده ی وی محترم خواهند شمرد؛

ــمول  ــادات تنها می تواند مش ــاختن مذهب يا اعتق ــکار س 3- آزادی آش

ــرای حفظ امنيت، نظم،  ــده و ب ــد که در قانون تصريح ش محدوديت هايی باش

ــی و آزادی های ديگران ضروری  ــت و اخالق عمومی يا حقوق اساس بهداش

است«.
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ماده ی 17 نيز به حق کودک در دسترسی آزاد به اطالعات و رسانه ها 

اختصاص دارد:

و  بوده  واقف  گروهی  رسانه های  مهم  عملکرد  به  عضو  »کشورهای 

تضمين خواهند کرد که کودک به اطالعات و مطالب از منابع گوناگون ملی 

و بين المللی دسترسی داشته باشد، به ويژه اطالعات و مطالبی که هدف آنها 

ترويج رفاه اجتماعی، معنوی و اخالقی و بهداشت جسمی و روانی کودک 

است«.

ج.جمعايندودستهازادله

والدين بنا بر وظايف تربيتی خويش، بايد سالم ترين منابع فکری و معنوی 

را در اختيار کودکان قرار دهند تا کودکان در فضايی سالم، آزادانه به تحصيل 

عقايد بپردازند. حال اگر کودک، طريق باطل را بجويد و در بلوغ، ديدگاه 

ناصوابی را اختيار کند، آزاد است و منعی بر او نيست؟!

کنوانسيون های  حقوقی  پيشنهادهای  پذيرش  در  بايد  می رسد  نظر  به 

بين المللی مثل کنوانسيون حقوق کودک در اين حوزه مالحظات و تحفظات 

انسان  شناسی  کنوانسيون،  اين  مفاد  تدوين  مبنای  زيرا  اعمال شود،  جدی 

ليبرالی است و هر چند محدوديت هايی نيز برای آزادی عقيده و بيان کودک 

در نظر گرفته شده و مالک آن نيز »مصلحت عاليه ی کودک« معرفی می شود، 

اما به دليل تفاوت مبنايی در انسان شناسی ليبرالی و انسان شناسی اسالمی، 

نظرگاه  دو  اين  در  نيز  کودک  عاليه ي  مصلحت  مصاديق  و  مفهوم  اساساً 

بر  ميان حق والدين  احتمالی  تعارض  فلذا در موارد  بود.  متفاوت خواهد 
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تربيت کودک و حق کودک بر آزادی عقيده و بيان بايد اولويت را به حق سا

تربيت )که از جهتی حق اساسی خود کودک نيز به حساب می آيد( داد و 

به ويژه در شرايط کنونی که رسانه های مجازی و توليدات هنری داخلی و 

خارجی قيد و بندهای روشنی در جهت حفظ سالمت روانی کودکان ندارند 

و از سوی جامعه ي بين المللی و دولت ها بر آنها نظارت دقيقي نمي شود، 

بايد تشخيص محدوده ي دسترسی کودکان به رسانه ها و توليدات سرگرم 

کننده را بر عهده ي والدين گذاشت و حق محدود کردن کودکان در جهت 

حفظ مصلحت عاليه ي کودک مطابق با اصول تربيتی اسالم را برای والدين 

محفوظ دانست. بر اين اساس بايد گفت اقدام شورای نگهبان قانون اساسی 

در نپذيرفتن بی قيد و شرط کنوانسيون حقوق کودک و در نظر گرفتن حق 

تحفظ برای جمهوری اسالمی ايران که به دليل مغاير دانستن مفاد کنوانسيون 

درباره ي حق کودک بر آزادی بيان و عقيده با مبانی انديشه ي اسالمی صورت 

گرفته است، اقدامی بجا و ضروری بوده است.
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3- نتیجه گیري

در نهايت با توجه به مباحث طرح شده نتايج ذيل به دست آمد:

- حق والدين بر تربيت کودک از حقوق به رسميت شناخته شده در فقه 

اماميه، نظام حقوقی ايران و نيز اسناد حقوقی بين المللی است. گستره ي اعمال 

اين حق نيز مانند بسياری از حقوق انسانی مطلق نيست و محدوديت هايی 

قانونی بر آن وارد می شود. در حقيقت اين محدوديت ها از تزاحم حق والدين 

بر تربيت کودک با بعضی از حقوق جسمانی و معنوی کودک ناشی می شوند. 

ــته محدوديت  ــن در اعمال حق خود در تربيت کودک با دو دس - والدي

ــی و دوم،  ــه بدن ــد تنبي ــمانی مانن ــای جس ــد؛ اول، محدوديت ه مواجه ان

محدوديت های معنوی مانند سلب آزادی بيان، سلب آموزش و منع ورود به 

حريم خصوصی.

- از منظر فقه اماميه والدين حق تنبيه بدني کودک را تنها با شرايط و قيود 

مشخص شده در روايات دارند. اين قيود را که در واقع محدوده و گستره ي 

تنبيه بدنی کودک توسط والدين به شمار مي آيند، می توان ذيل چهار قيد 

دسته بندی کرد که قيد اول مربوط به نوع خطای کودک، قيد دوم مرتبط با 

سن کودک، قيد سوم مرتبط با شدت تنبيه و قيد چهارم مرتبط با انگيزه ي 

تنبيه است.

- ساز و کارهاي حقوقي در نظام قضايي ايران بايد در راستاي اعمال 

محدوديت هاي فوق الذکر بر تنبيه بدني کودکان تنظيم شوند و نقش پيشگيرانه 

و کنترل کننده ي مؤثري داشته باشند.
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حريم سا به  ورود  حق  والدين  براي  مي توان  شرعي  ادله ي  اساس  بر   -

خصوصي کودک جهت اهداف تربيتي را اثبات کرد، اما اين ورود بايد با 

مصلحت عاليه ي کودک همخواني داشته باشد.

- در موارد تعارض احتمالی ميان حق والدين بر تربيت کودک و حق 

کودک بر آزادی عقيده و بيان بايد اولويت را به حق تربيت )که از جهتی حق 

اساسی خود کودک نيز به حساب می آيد( داد. به ويژه در شرايط کنونی که 

رسانه های مجازی و توليدات هنری داخلی و خارجی قيد و بندهای روشنی 

در جهت حفظ سالمت روانی کودکان ندارند و از سوی جامعه ي بين المللی 

و دولت ها بر آنها نظارت دقيقي نمي شود، بايد تشخيص محدوده ي دسترسی 

کودکان به رسانه ها و توليدات سرگرم کننده را بر عهده ي والدين گذاشت.
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منابع
بيروت،  × العرب ،  لسان  1414ق.   مکرم  محمدبن  الدين  جمال  ابوالفضل  منظور،   ابن 

دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزيع، دار صادر.

 اسدی، ليال سادات. »حريم خصوصی کودک و حق والدين بر تربيت« ندای صادق،  ×

ش51، )1388(.

اصفهانی )مجلسی دوم(، محمد باقربن محمد تقی 1410 ه.ق. بحاراالنوار الجامعه للدرر  ×

اخبار االئمه االطهار )(، بيروت، مؤسسه الطبع و النشر.

 انصاری، باقر 1386. حقوق حريم خصوصی، تهران، سمت. ×

 بغدادی، مفيد، محّمدبن محمدبن نعمان عکبری 1413ق. المقنعۀ ، قم، کنگره جهانی  ×

هزاره شيخ مفيد.

 پيوندی، غالمرضا 1390. حقوق کودک، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی. ×

 تبريزی، جوادبن علی، استفتائات جديد، قم. ×

مؤسسه  × قم،  األثر ،  و  الحدیث  غریب  في  النهایۀ  محمد .  مبارک بن  اثير  ابن   جزری، 

مطبوعاتی اسماعيليان.

 حاجي ده آبادي، محمد علي 1391. حقوق تربيتي کودک در اسالم، قم، پژوهشگاه  ×

حوزه و دانشگاه.

 حّر عاملی، محمدبن حسن 1049ق. وسائل الشيعۀ، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السالم. ×

 ــــــــــ. تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ×

 حلي )عالمه(، حسن بن يوسف 1413ق.  قواعد االحکام  فی معرفه الحالل و الحرام،  ×

قم، دفتر انتشارات اسالمی، )الف(.

اسالمي  × انتشارات  دفتر  قم،  الشریعه،  احکام  في  الشيعه  مختلف  1413ق.  ــــــــــ 

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، )ب(. 
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 ــــــــــ 1387. ایضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد، قم، اسماعيليان.  ×سا

 حلي )محقق(، جعفربن حسن 1385. شرایع اإلسالم في مسایل الحالل و الحرام، قم، معروف.  ×

 رضي، سيد محمد 1414ق. نهج البالغه، قم، مؤسسه نهج البالغه.  ×

قم،  × الحرام،  و  الحالل  بيان  فی  مهذب االحکام   .1388 عبداالعلی  سيد  سبزواری، 

دارالتفسير.

 صدر، محمدباقر 1420. دروس في علم االصول، قم، دارالعلم. ×

 صفايی، سيد حسين و اسداهلل امامی 1383. مختصرحقوق خانواده،تهران، ميزان. ×

 صيمري، مفلح بن حسن 1420ق. غایۀ المرام في شرح شرایع االسالم، بيروت، دارالهادي.  ×

رياض  × 1418ق.  ابي معاذ  محمد  علي بن  سيد  رياض(،  )صاحب  حائري   طباطبائي 

المسائل في تحقيق االحکام بالدالئل، قم، آل البيت.

بيروت،  × القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع  1415ق.  الفضل بن حسن  ابوعلي   طبرسي، 

مؤسسه االعلمي للمطبوعات. 

 طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن  1407. الخالف ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به  ×

جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 ــــــــــ 1400ق. النهایۀ في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دارالکتاب العربي.  ×

شرايع  × تنقيح  الي  االفهام  مسالک  1413ق.  علي  زين الدين بن  ثاني(،  )شهيد   عاملي 

االسالم، قم، المعارف االسالميه. 

 عطاران، محمدرضا 1382. آراء مربيان بزرگ مسلمان درباره تربيت کودک، ابن سينا،  ×

غزالی و خواجه نصيرالدين طوسی، تهران، مدرسه.

 علي اکبري بابوکاني، احسان 1391. تجسس از حريم خصوصي افراد در فقه اماميه،  ×

تهران، دانشگاه امام صادق )ع(. 

 عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي )عميد(.  ×
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بيروت،  × الوضعي،  بالقانون  مقارنًا  االسالمي  الجنائي  التشریع   .1405 عبدالقادر   عوده، 

داراحياء التراث العربي. 

قم،  × للرافعي،  الکبير  الشرح  غریب  في  المنير  المصباح  مقری.   محمد  احمدبن   فيومی، 

منشورات دارالرضي. 

 القرطبي انصاري، ابوعبداهلل محمدبن احمد 1405ه.ق. الجامع ألحکام القرآن، بيروت،  ×

داراحياء التراث العربي. 

 کلينی، ابو جعفر محمدبن يعقوب  1407ق. الکافي، تهران، دار الکتب اإلسالميۀ. ×

 گلپايگانی، سيد محمد رضا 1412ق. الدر المنضود فی احکام الحدود، به کوشش علی  ×

کريمی جهرمی، قم، دارالقرآن الکريم.

 گلدوزيان، ايرج 1378. بايسته های حقوق جزای عمومی، تهران، ميزان. ×

 مجلسي )عالمه(، سيد محمد باقر. بحاراالنوار.  ×

 مشکيني، ميرزاعلي 1416 هـ.ق. اصطالحات األصول و معظم ابحاثها، قم، الهادي. ×

 موحدي لنکرانی، محمد فاضل. جامع المسائل، قم، امير قلم. ×

به  × وابسته  اسالمی  دفترانتشارات  قم،  استفتائات،   .1422 اهلّل  روح  الخمينی،   موسوی 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 موسوي خويي، سيد ابوالقاسم 1416ق. صراط النجاه )المعشي(، قم، المنتخب.  ×

 نجفی، محمد حسن 1401ق. جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، تهران، المکتبه  ×

السالميه.

 نوري )محدث(، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل و مستبط المسائل. ×
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- General comment no. 8(The right of the child to protection from cor سا

poral punishment and other cruel or degrading forms of punishment), 

committee on the right of the , Forty-second session, Geneva, 15 May-2 

June 2006,p4,number.16

  6Convention on the rights of the child, general assembly( of the united 

nation),1989.


