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بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی
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چکیده
يكى از حقوق کودکان ،فراهمنمودن زمينه تربيت صحيح آنها و به عبارتی حقوق تربيتی آنهاست .در قوانين
ايران به رغم پيشرفتهای حقوق مادی وکيفری اطفال ،همچنان خالءهای قابل توجهی در زمينه حقوق تربيتی
کودک به چشم میخورد به طوری که قانونگذار تا قبل از تولد کودک ،هيچ حق تربيتی برای جنين لحاظ نكرده و
برای بعد از به دنيا آمدن او نيز صرفاً به دو ماده قانونی  1104و  1178بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است.
اين در حالی است که دين اسالم هم حقوق تربيتی ويژهای برای جنين (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر ،قبل
از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشريع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نيز حقوق تربيتی فراوان و مخصوصی
بيان داشته است ،که جا دارد قانونگذاران برای تدوين قوانين حمايتی کودک از آنها استفاده کنند.
کلید واژهها :تربيت ،حقوق کودک ،قانون مدنی ،فقه.
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 -1طرح مسأله
کودکی مرحلهای منحصر به فرد در دوره زندگی انسان است .بيشتر عادات زندگی انسان در دوران
طفوليت مشخص میشود .در اين مرحله از زندگی چگونگی سازگاری با محيط را فرا گرفته و بنای يک
زندگی سالم و سعادتمند را پیريزی میکند.
کودکان طی مراحل رشد خود که آمادگی حضور در جامعه را کسب میکنند ،نيازهايی دارند که
چنانچه به آن ها توجهی نشود ،چه بسا زمينه بروز بسياری از مشكالت در آينده گرديده و غير قابل جبران
باشند .هرچند اين نيازها از حقوق کودک به شمار میرود ،اما کودک در شرايطی نيست که از حقوق خود
آگاه باشد.
حقوق کودک ،حقوقی ذاتی است و بايد محترم شمرده شود .به دليل اهميت اين دوران در شكلگيری
شخصيت آينده کودک ،آگاهی و حمايت از حقوق کودک در اين مرحله از زندگیاش با اهميتتر جلوه می-
کند.
برخی از حقوق کودکان ،که همانا تكاليفی برای والدين محسوب میشوند ،جنبه مادّی دارند مانند:
نفقه و سرپرستی اموال ،اما برخی ديگر جنبه معنوی دارند مانند حضانت (که جنبه معنوی آن غلبه دارد) و
همچنين تربيت.
خوشبختانه اکثر حقوق مادّی کودکان جنبه قانونی يافته است و از ضمانت اجرايی و حمايت مراجع
قضايی برخوردار می باشد ،ليكن متأسفانه عمده حقوق تربيتی کودکان جنبه قانونی نداشته و صرفاً به عنوان
گزارههايی اخالقی مطرح میشوند که مورد احترام جامعه هستند.
هدف از اين تحقيق ،بررسی حق تربيت کودک در قانون مدنی و فقه اسالمی است و پاسخگويی به
برخی سؤاالت ،مدنظر اين مطالعه است .در اينجا سؤاالتی مطرح میشود از جمله:
 جايگاه حقوق تربيتی کودک در قانون مدنی کجاست؟ کاستیهای اين قانون در زمينه حقوق تربيتی کودکان چيست؟ حقوق تربيتی کودک در فقه اسالمی چه جايگاهی دارد؟ -آيا از فقه تربيتی میتوان در تدوين قوانين مدنی بهره گرفت؟
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 -2مفهومشناسی واژگان
 -1-2مفهوم حق
برای ريشه حق ،دو معنای اصلی ذکر شده است ،يكی استحكام و استواری و ديگری موافقت و
مطابقت (راغب اصفهانی.)1413،264 ،
برخی از معانی لغوی اين واژه نيز به شرح زير است :راستی ،عدالت ،ثابت و يقين که در آن جای
ترديد و انكار نباشد ،شايسته و سزاوار ،راستی در گفتار ،مال ،ملک و سلطنت ،بهره و نصيب ،امر صورت
پذيرفته و انجام شده ،دورانديشی ،مرگ ،واقع(جبران مسعود )689 ،1 ،1376،نقيض باطل (ابن
فارس )17-15 ،2 ،1404 ،گفتار حق و مطابق با واقع (مصطفی و زيات.)187 ،1429 ،
حق ،در علوم گوناگون از جمله سياست ،اخالق و حقوق بكار میرود ،که در اين مقاله به مفهوم
اصطالحی حق در علم حقوق پرداخته میشود.
حق در اصطالح حقوقی "امتياز و نفعی است متعلق به شخص ،که حقوق هر کشور در مقام اجرای
عدالت از آن حمايت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را میدهد"
(کاتوزيان )442 ،3 ،1381 ،و همچنين در ترمينولوژی حقوق ،حق چنين تعريف شده است :توانايی که
شخص بر کسی يا چيزی داشته باشد ،اصل اين است که هر حقی قابل انتقال به غير و قابل اسقاط است
(جعفری لنگرودی.)1669 ،1393 ،
 -2-2مفهوم تربیت
واژه «تربيت» در لغت ،مصدر باب تفعيل از ريشه «رّبَب» میباشد .ابن منظور در لسان العرب آورده
است« :تَرَبَّبَهُ واَرْتَبَّهُ و ربّاه تربية علی تحويل التضعيف و تربّاه علی تحويل التضعيف ايضا» .از کالم ابن
منظور استفاده میشود «ربّی» در اصل «ربّب» و مضاعف بوده که به دليل ايجاد سهولت در تلفظ و تخفيف
حرف باء دوم تحويل و تبديل به حرف عله ياء شده و در نهايت ،مصدر آن به دليل معتل بودن فعل «ربّی»
بر وزن تفعله آمده است( .ربّب ربّی يربّی تربية) (ابن منظور )401 ،1، 1414 ،و نيز تغيير تدريجی امری ،به
گونهای که آن چيز به حد تمام برسد (راغب اصفهانی.)336 ،1413 ،
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فرايند تربيت در ابعاد مختلف اعتقادی ،اخالقی ،آداب فردی و اجتماعی ،علوم رايج ،و امثال آن کاربرد
دارد .هم چنين انسان ،حيوان يا حتی گياهان ،هرکدام به اقتضای خود میتواند ،تحت تربيت و پرورش قرار
گيرد (مصطفوی.)18 ،4 ،1416 ،
بر اين اساس تربيت به معنای پرورش دادن و استعدادهای درونی بالقوه را به فعليت رساندن است
(مطهری ،بیتا.)5 ،
در اصطالح حقوقی ،تربيت به معنای پرورش روحی و اخالقی اطفال آمده است (صفايی و امامی،
.)177 ،2 ،1390
 -3-2مفهوم کودک
از نظر لغوی ،کودک به معنای خرد و کوچک و در مورد انسان ،به کمسالی و خردسالی تعبير شده
است ،بنابراين صغير نقطه مقابل کبير و به معنای کودک است (معين .)2148 ،1363 ،معنی اشاره شده در
زبان عربی تقريباً معادل مفهوم «طفل» است .طفل اگر در مورد انسان به کار رود به معنای شخصی است
که دست و پای نازکی دارد (فراهيدی.)429 ،1409 ،
در اصطالح حقوق ،همانطور که در ماده  49قانون مجازات اسالمی بيان شده «منظور از طفل کسی
است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد » (زاهدی ،1392 ،ماده .)49بلوغ شرعی نيز بر اساس تبصره 1
ماده  1210قانون مدنی برای پسر  15سال تمام قمری و برای دختر  9سال تمام قمری است (صفربيگ
زاده ،1389 ،ماده.)1210
در مادهی  1کنوانسيون حقوق کودک در تعريف کودک آمده است « :منظور از کودک ،افراد انسانی
زير  18سال است ،مگر اين که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک ،سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود»
(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.)1373 ،
 -3بررسی فقهی و حقوقی تربیت کودکان
برخی از حقوقدانان معتقدند « :اصول حمايت از کودک را میتوان از طريق ضميمه کردن آن به
قانون اساسی کشور ،وارد معيارهای قانونی کشور کرد .قانون اساسی يک کشور در برگيرندهی تمام اصول
و قواعدی است که بر جامعه حكمفرماست و دستور بنيادينی است که شكل دولت را تعيين کرده و اصول
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کلی قرارداد اجتماعی يک کشور را بيان میکند .قانون اساسی معياری برای وضع قوانين عادی است ،از
اين رو انتقال اصول حمايت از کودک در قانون اساسی يک کشور بستر الزم برای حمايت از کودکان را
فراهم و تكاليف دولت را در اين زمينه مشخص میکند » (زينالی )61 ،1388 ،و چنانکه از قبل اشاره شد
عمده حقوق تربيتی کودکان در قوانين مدنی ما مبهم و فاقد ضمانت اجرايی است و بيشتر توصيههای
اخالقی محسوب میشوند نه قانون .البته قانونگذار در مواجهه با قوانين مبهم راه حلی ارائه نموده است.
مادهی  3آيين دادرسی مدنی تصريح میکند:
«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی کرده ،حكم مقتضی صادر يا فصل
خصومت نمايند در صورتیکه قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا اصالً قانونی در قضيه مطروحه وجود
نداشته باشد ،با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوی معتبر يا اصول حقوقی که مغاير با موازين شرعی
نباشد حكم قضيه را صادر نمايند و نمیتوانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از
رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند » (شمس ،1380 ،ماده.)3
با عنايت به ماده فوقالذکر در ادامه اين نوشتار ،موضوع تربيت در شريعت اسالمی و قوانين مدنی
بررسی و مقايسه میگردد ،تا ضمن آسيبشناسی حقوق تربيتی کودک در قوانين مدنی ،امكان بهرهبرداری
از فقه اسالمی برای تدوين قوانين تكميلی فراهم گردد.
 -1-3جایگاه حق تربیتی کودک در حقوق مدنی
شخصيت از نظر حقوقی عبارت است از وصف و شايستگی شخص برای اينکه طرف و صاحب حق و
تكليف باشد ،قانونگذار تعيين میکند که چه موجوداتی صاحب حق و تكليف و دارای شخصيت هستند
(صفايی و قاسم زاده .)6-7 ،1380 ،ماده  957قانون مدنی صريحاً مقرر میدارد که «حمل از حقوق مدنی
متمتع میگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود» .بنابراين جنين را دارای نوعی شخصيت دانستهاند که
میتواند صاحب حق باشد .مثالً ممكن است به نفع او وصيت شود و بدين ترتيب حقی برای او ايجاد
گردد(ماده  851قانون مدنی) .همچنين مطابق قانون ،حمل نيز ارث میبرد (ماده  875قانون مدنی).
بنابراين شخصيت جنين و حقی که برای او ايجاد میشود سست است و زمانی قطعی میشود که زنده به
دنيا آيد حتی اگر بالفاصله فوت کند .بررسی مواد مختلف قانون مدنی بيانگر آن است که از نظر مناسبات و
روابط حقوقی ،حمل به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر خود ،مورد نظر مقنن قرار گرفته است و
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از اين جهت میتوان شروع حيات را از زمان انعقاد نطفه يا حتی قبل از آن دانست .اهميت شروع حيات از
آن جهت است که مشخص میشود تكاليف والدين در خصوص تعليم و تربيت کودک از چه زمانی آغاز
خواهد شد.
با وجود اينكه قانونگذار ،حقوق مادی حمل را محترم شمرده است ،اما در قبال حقوق معنوی آن
دخالت نداشته و سكوت اختيار کرده است .لذا اولين بحثی که در آسيب شناسی قوانين تربيتی مطرح می
شود اين است که حقوق تربيتی جنين مورد غفلت واقع شده و برای والدين هيچ تكليف واجبی در نظر
گرفته نشده است.
در قوانين مدنی در ارتباط با حقوق تربيتی نوزادان و کودکان ،فقط دو قانون بطور مستقيم به حقوق
تربيتی کودک پرداخته است و چند قانون هم غير مستقيم بر آن تاثيرگذار میباشد.
دو ماده قانونی که به طور مستقيم به تربيت کودک اشاره دارند ،عبارتند از ،ماده ( )1104و ماده
( )1178قانون مدنی .ماده  1104اين قانون مقرر میدارد« :زوجين بايد در تشييد مبانی خانواده و تربيت
اوالد خود به يكديگر معاضدت نمايند» و در ماده  1178قانون مذکور آمده است« :ابوين مكلّف هستند در
حدود توانايی خود به تربيت اطفال خويش برحسب مقتضی اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند».
متاسفانه در قانون مذکور ،عبارت «تربيت اطفال برحسب مقتضی» ابهام داشته و مراد از آن در کالم
قانونگذار واضح نيست .همچنين مهمل نگذاشتن تربيت اطفال با هر نوع سمت و سو دادن اطفال قابل
اجتماع است .پس روشن است که مراد قانونگذار از مهمل نگذاشتن هم نياز به شفافسازی دارد.
با عنايت به دو ماده مذکور میتوان گفت که تربيت فرزند ،وظيفه پدر و مادر است و والدين در عين
حال که حق انتخاب شيوه تربيت فرزند خود را دارند ،مكلفند او را چنان تربيت کنند که مهمل نماند و
استعدادهايش به هدر نرود ،جمع اين دو قاعده آسان نيست زيرا گاه سلوک پدر و مادر به بيهودگی فرزند
میانجامد و در تفسير مهمل اختالف میشود .در مقام تزاحم حق و تكليف پدر و مادر بايد مصلحت طفل
يعنی تكليف آنان را مقدم دارند ،حق ابوين محدود به تكليف آنان است و تا جايی احترام دارد که مخالف با
وظايف قانونی و نوعی پدران و مادران نباشد (کاتوزيان.)155 ،2،1383 ،
به عبارتی متأسفانه علی رغم اهميّت فوقالعاده مبحث تربيت اطفال و وظيفه والدين در اين خصوص،
قانون مدنی صرفاً در اين مواد بصورت مجمل و مبهم به مبحث تربيت اطفال پرداخته است .در دو ماده
مذکور چند مورد مطرح است:
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اوالً :وظايف والدين در اين خصوص مشخص نگرديده است ،ثانياً :ضمانت اجرای تخلّف والدين از اين
تكليف مبهم است يعنی آيا در صورت عدم تربيت صحيح و همچنين اهمالورزی والدين ،آنان قابل تعقيب
و مؤاخذه هستند يا خير؟ ثالثاً :حدود توانايی و اندازه تربيت قابل ارزيابی دقيق نيست و يک امر نسبی
میباشد و چه بسا ممكن است در حق کودک و تربيت وی اجحاف صورت گرفته باشد .رابعاً :در اين مواد
قانونی اشاره ای به قابليت خود کودک نشده است.
عنوان میشود که والدين مكلّف به تربيت کردن کودک هستند .حال مهمترين سؤالی که مطرح
میشود اين است که آيا تربيت نكردن ،تقصير محسوب میگردد و ضمانت اجرايی برای تربيت کودک
وجود دارد؟
جوهری در معنای تقصير مینويسد :التَقصيرُ فی االمرِ :التوانی فيه :يعنی تقصير در کار و امری به
معنای سستی ورزيدن در آن است (جوهری ،بیتا .)794 ،2 ،در تبصره ماده  145قانون مجازات اسالمی
آمده است :تقصير اعم از بی احتياطی ،بی مباالتی ،عدم مهارت ،عدم رعايت نظامات دولتی که اينها
مصاديق تقصيرند .همچنانکه مشاهده میشود در اين تعريف ،بی مباالتی و بی احتياطی نيز جای گرفته
است.
مسلّم است که تربيت ناصحيح ،در رفتار و آينده کودک بسيار مؤثر است و ممكن است او را به سوی
ارتكاب جرايم و قانونشكنی سوق دهد .لذا هرچند قانون مدنی و به تبع رويه نظام قضايی ايران در مورد
مسئول شناختن والدين به سبب تربيت نكردن فرزند خود ،ساکت است ولی به نظر میرسد که با توجه به
حكم کلی ماده  7قانون مسئوليت مدنی ايران ،بتوان عدم تربيت را تحت عنوان کلی تقصير در نگهداری و
مواظبت قرار داده و در نتيجه والدين را مسئول شناخت.
ماده  7قانون مسئوليت مدنی ايران مقرر میدارد «کسی که نگاهداری يا مواظبت مجنون يا صغير
قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او میباشد درصورت تقصير در نگاهداری يا مواظبت ،مسئول جبران زيان
وارد شده از ناحيه مجنون يا صغير میباشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام يا قسمتی از زيان وارد
شده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير ،زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به
نحوی صورت گيرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زيان نباشد».
بعضی از حقوقدانان ايران نيز با تفسير موسع ،ماده  7قانون مسئوليت مدنی ايران را شامل "تقصير در
تربيت" هم میدانند (کاتوزيان.)188 ، 2 ،1378 ،
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در هر صورت براى محدوديتهايى که مابهازاى مدوَّنى در نظام حقوقى ايران ندارند ،بايستى با
استفاده از منابع فقهى و حقوقى موجود ،موضع حقوق ايران مشخص گردد .همچنانكه پيشتر در مادهی 3
آيين دادرسی مدنی ،در مورد وظايف قضات در اين گونه موارد به عرض رسيد.
در ادامه ،موضوع فقه تربيتی کودک بررسی میگردد.
 -2-3جایگاه حق تربیتی کودک در شریعت اسالمی
اهميّت حقوق تربيتی کودک در اسالم ،به حدّی است که اسالم برای تمامی مراحل تكوين و حيات او
برنامه و دستورالعمل ارائه نموده است.
 -1-2-3حقوق تربیتی جنین قبل از انعقاد نطفه
از حقوق تربيتی جنين اين است که در رحمی پاک قرار گيرد و از پدر و مادر سالم و صالح برخوردار
باشد .لذا اولين وظيفه زن و مرد برای تولد يک فرزند ،رعايت حقّ آن فرزند در داشتن پدر و مادر شايسته
است که در نخستين گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت میگيرد و در کانون مقدّسی به نام خانواده تجلّی
میيابد.
تولد فرزند خارج از اين دايره ،اولين تعدّی به حقوق کودک است که اسالم آن را نهی کرده است.
کودکی که خود را محصول پيوندی بیهويّت و غيرمقدّس بداند در آينده دچار اختاللهای عاطفی و
رفتاری فراوان خواهد شد(.حيدری.)68. ،1396 ،
امام علی (عليه السّالم) می فرمايد« :مَن لَؤُمَ ساءَ ميالدُهُ .هر کس پست باشد ،والدتش ناشايست بوده
است» (آمدی.)7 ، 1410 ،
امام صادق (عليه السّالم) میفرمايد « :إنَّ اللّهَ تَعالی خَلَقَ الجَنَّهَ طاهِرَهً مُطَهَّرَهً ،فال يَدخُلُها إالّ مَن
طابَت وِالدَتُهُ :خداوند متعال ،بهشت را پاک و پاکيزه آفريد .از اين رو وارد آن نمیشود ،مگر کسی که
والدتش پاک باشد» (شيخ صدوق.)564 ،2 ،1385 ،
امام باقر (عليه السّالم) میفرمايد« :إذا زَنَی الرَّجُلُ أدخَلَ الشَّيطانُ ذَکَرَهُ فَعَمِال جَميعا و کانَتِ النُّطفَهُ
واحِدَهً ،وَ خُلِقَ مِنهُمَا الوَلَدُ ،ويَكونُ شِرکَ شَيطانٍ .وقتی مرد زنا میکند ،شيطان نرينهاش را وارد میکند و
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هر دو با هم عمل میکنند؛ نطفه [ی آنها]يكی میشود و فرزند از هر دو آفريده میگردد و همتای شيطان
است» (شيخ صدوق.)602 ،1382 ،
بنابراين طبق قوانين اسالمی هر کودکی حق دارد خود را متعلّق به نهادی مقدس و قانونی بداند
وگرنه از نظر فردی و اجتماعی دچار اختالالت فراوانی خواهد شد.
پيامبر خدا (صلیاهلل عليه و آله و سلم) میفرمايد« :مَن لَم يَستَحِ فيما قالَ ،أو قيلَ لَهُ فَهُوَ لِغَيرِ رِشَدَهٍ،
أو حَمَلَت بِهِ اُمُّهُ عَلی غَيرِ طُهرٍ .هر کس از آنچه میگويد يا به او گفته میشود شرم نكند ،يا فرزند ناپاکی
است يا مادرش در حال ناپاکی به او باردار شده است» (جزری.)281 ،1409 ،
پس از تقّيد دختر و پسر در عدم انتخاب رابطههای غير شرعی و بی هويت ،مبحث مهم
همسرگزينی آغاز میشود .بايد توجه داشت که زن و شوهر از ارکان خانواده بهشمار میروند و خانواده
مهمترين نقش را در تربيت فرزند ايفا میکند ،از اين رو ،اگر همسران از لحاظ جسمی ،افرادی سالم و از
لحاظ روحی و معنوی ،صالح و تربيت يافته باشند به جدّ میتوان گفت بخش مهمی از تربيت فرزند ،سامان
يافته و تضمين شده است.
برای برخورداری کودکان از سالمت جسمی و روانی ،اسالم توصيه میکند که به هنگام ازدواج ،هر
يک از زوجين در صفات و خصوصيات روحی و جسمی طرف مقابل دقّت کنند تا محصول زندگی مشترک،
فرزندی سالم و صالح باشد.
امروزه از لحاظ علمی نقش پدر و مادر در انتقال صفات ظاهری و باطنی که از آن به عنوان «عامل
وراثت» در تربيت کودک نام میبرند ،بر کسی پوشيده نيست.
قـرآن کـريـم از زبـان نـوح (عليه السّالم) مىفرمايد« :پروردگارا ،اين مردم کافر و گمراه را از صفحه
زمين بـرانـداز ،چرا که اگر آنها را به حال خود واگذارى ،از طرفى مايه گمراهى ديگران مىشوند و از
طرف ديگر ،فرزندانى که مىآورند آلوده و پليد خواهند بود» (نوح.)26-27 ،
در روايتی از پيامبر اکرم (صلیاهلل عليه و آله و سلم) چنين آمده است:
«تزوّجوا فی الحجز الصالح فانّ العرق دسّاس .با خانواده شايسته ازدواج کنيد که رگ و ريشه در فرزند
اثر میگذارد» (فيض کاشانی.)706 ،2 ،1406 ،
العِرق :اصلُ کلِّّّ شیء؛ اصل هر چيزی (مصطفی و زيات )596 ،1429 ،و الدسَّ :ادخالُ الشَیءِ فی
الشَیءِ بِضَربٍ و مِنَ االِکراه (راغب اصفهانی .)314 ،1413 ،مقصود از دسّاس بودن عِرق ،اين است که اصل
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و ريشه تاثيرگذار است و خصوصيّات اخالق والدين به فرزندان منتقل میشود .
امام علی (عليه السّالم) میفرمايد« :حُسنُ األخالقِ بُرهانُ کَرَمِ األَعراقِ .خوش اخالقی ،دليل کرامت
ريشههاست» (آمدی.)346 ،1410 ،
از آنجا که جنين از صفات ظاهری و معنوی والدين بهره میبرد و به خصوص مادران اصل و ريشه
کودکان به شمار میآيند ،انتخاب همسرانی شايسته میتواند گامی اساسی در تربيت فرزندانی صالح و سالم
در آينده باشد .انتخاب همسر از خانوادههای بد نام يا همسرانی که از سالمت جسمی و روانی برخوردار
نيستند نيز ،میتواند تاثيرات سوء غير قابل جبرانی در تربيت فرزندان داشته باشد.
در روايتی از پيامبر اکرم (صلیاهلل عليه و آله و سلم) چنين آمده است« :اياک و خضراء الدَمن قيل :يا
رسولاهلل (صلیاهلل عليه و آله و سلم) و ما خضراءالدمن؟ قال :المرءة الحسناء فی منبت السوء؛ بر حذر باشيد
از آن گلی که در مزبله روئيده گفتند :يا رسولاهلل گلی که در مزبله روييده چه گلی است؟ فرمود :زن با
جمال که در خانوادهای پست بزرگ شده است» (کلينی.)332 ،1407،5 ،
امام علی (عليه السّالم) میفرمايد« :إيّاکُم و تَزويجَ الحَمقاءِ ؛ فَإِنَّ صُحبَتَها بَالءٌ ،و وُلدَها ضَياعٌ .از
ازدواج با زن کم خِرد بپرهيزيد ،چرا که همراهی او بالست و فرزندانش تباه» (کلينی.)354 ،1407،5 ،
امام صادق (عليه السّالم) میفرمايد« :تَجِبُ لِلوَلَدِ عَلی والِدِهِ ثَالثُ خِصالٍ :اختِيارُهُ لِوالِدَتِهِ و تَحسينُ
اسمِهِ ،وَ المُبالَغَهُ فی تَأديبِهِ .سه چيز برای فرزند بر عهده پدر است :مادر خوب برای او برگزيدن ،نام نيک بر
او نهادن و تالش فراوان در تربيت او نمودن» (مجلسی.)342 ،75 ،1403 ،
برای داشتن فرزندی سالم و با اخالق بايد قبل از تولد آن برنامهريزی کرد .قوانين کشور نيز میتواند
طوری تدوين گردد که برای افراد قبل از ازدواج و بچهدار شدن ،آموزش و حضور در کالسهای مشاوره را
اجباری کند تا بدين ترتيب کمک شايانی به احيای حقوق کودکان نمايد.
 -2-2-3حقوق تربیتی کودک در زمان انعقاد نطفه
يكی ديگر از مهم ترين عواملی که در تشكيل شخصيت فرد نقش دارد ،توجه به نخستين مرحله رشد
است ،يعنی زمانی که نطفه در حال شكل گرفتن است .دين اسالم دستورات خاصی را در اين زمينه بيان
د اشته است .اولين مسئله ،رعايت تقوا و ترک محرّمات توسط پدر و مادر و پرهيز از غذای حرام در زمان
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بهوجود آمدن نطفه میباشد ،بايد توجهداشت که هرچند اثر غذای حالل و حرام در بعد مادّی و فيزيكی
يكسان است؛ اما آثار خوراکىها منحصر به آثار فيزيولوژيک و مادى نيست.
خداوند متعال در قرآن کريم میفرمايد:
«اذهَبْ فَمَن تَبِعَکَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآوکُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا… وَشارِکْهُمْ فِی االَمْوَالِ وَاالَوْالدِ …( :ای
شيطان) برو! هر کس از آنان که از تو تبعيّت کند ،جهنّم کيفر شماست؛ کيفری فراوان … ،و در ثروت و
فرزندانشان شرکت جوی …» ( اسراء 63 ،و .)64
از امام محمّد باقر (عليهالسّالم) در مورد چگونگی شراکت شيطان در آيه «وَشارِکْهُمْ فِی االَمْوَالِ
وَاالَوْالد ِ…( :ای شيطان) و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی…» پرسيده شد؛ فرمودند « :مَا کَانَ مِنْ
مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ شِرْکُ الشَّيْطَانِ وَ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ حِينَ يُجَامِعُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَهِ الرَّجُلِ اِذَا کَانَ
حَرَاماً :آنچه از مال حرام باشد شيطان در آن شريک است .وقتی که شخص با همسر خويش نزديكی می
کند شيطان با او همراهی میکند و اگر مال از حرام باشد ،قسمتی از فرزند از نطفه شيطان و قسمتی از
نطفه خود شخص خواهد بود» (مجلسی.)342 ،57 ،1403 ،
بديهی است نطفهای که با مشارکت شيطان منعقد شود ،فرزندی به بار خواهد نشاند که گرايش او به
گناه ،بيشتر و تربيت او سختتر است و راه رسيدن او به مدارج عاليه اخالقی طوالنیتر خواهد بود .اين
تأثير تا حدی است که در بزرگسالی نيز نشانههايی آشكار در رفتار و کردار اين گونه افراد ديده میشود.
امام صادق (عليه السّالم) در مورد شراکت شيطان در رفتار آدمی (که محصول لقمه حرام است) می
فرمايند« :مَن لَم يُبالِ ما قالَ و ما قِيلَ فيهِ فهُو شِرکُ شَيطانٍ و مَن لَم يُبالِ أن يَراهُ الناسُ مُسِيئا فهُو
شِرکُ شَيطانٍ و مَنِ اغتابَ أخاهُ المؤمِنَ مِن غَيرِ تِرَةٍ بينَهُما فهُو شِرکُ شَيطانٍ و مَن شَعِفَ بمَحَبَّةِ الحَرامِ و
شَهوةِ الزِّّنا فهُو شِرکُ شَيطانٍ :کسی که پروايی ندارد که چه بگويد يا چه دربارهاش بگويند ،شراکت شيطان
است و کسی که ابايی نداشته باشد از اين که مردم او را در حال گناه ببينند ،شراکت شيطان است و کسی
که غيبت برادر مومنش را بكند بدون آن که بين آنها نفرتی وجود داشته باشد ،شراکت شيطان است
وکسی که دلباخته محبت حرام و شهوت زنا است ،شراکت شيطان است» (حويزی183 ،3 ،1415 ،؛
حرعاملی.)344 ،15 ،1416 ،
تغذيه حرام در زمان تشكيل نطفه و رشد جنين ،تاثيرات غير قابل انكاری پس از تولد کودک (از لحاظ
رفتاری و شخصيتی) بر جای میگذارد.
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امام صادق (عليه السّالم) میفرمايد« :کَسبُ الحَرام يَبينُ فِی الذُّرِيَّهِ .يعنی اثر مالی که از راه حرام
بدست آمده در نسل آشكار میشود» (حرعاملی82 ،1416،17 ،؛ طريحی.)219 ،1375،6 ،
امام باقر (عليه السّالم) میفرمايد« :إِنَّ الرَّجُلَ إِذا أَصابَ ماال مِنْ حَرام لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ ال عُمْرَةٌ وَ
ال صِلَةُ رَحِم حَتّى أَنَّهُ يَفْسُدُ فِيهِ الْفَرْجُ .هرگاه شخصى مالى از حرام به دست آورد نه حجّى از او پذيرفته
است و نه عمرهاى و نه صلهى رحمى ،تا جايى که حتّى در ازدواج و زناشويى (و فرزنددار شدن) او تأثير بد
مىگذارد و آن را فاسد مى کند» (حر عاملی.)91 ،17 ،1416 ،
هر فرد از ترکيب دو سلول نر و ماده به وجود آمده و رشد میکند .هر سلول زنده ،جزئی زنده از بدن
هر فرد محسوب میشود که میتواند جدا شود و مستقل زندگی کند ،اين سلول تحت رفتار و اعمال فرد به
وجود میآيد و اگر نطفهای از ترکيب سل ولی ايجاد شود که از مواد اوليه حرام به وجود آمده باشد ،اثرات
زيانباری بر رشد ،رفتار و شخصيت فرد در آينده خواهد گذاشت.
امير المومنين علی بن ابی طالب (عليه السّالم) میفرمايد« :يا کميل انَّ اللِّّسَانِ يبوح مِنَ الْقَلْبِ وَ
الْقَلْبُ يقوم مِنَ الْغِذَاءِ فَانْظُرْ فيما تغذی قلبک وَ جسمک فَانٍ لَمْ يكن مِنْ حَلَالُ لَمْ يقبل اللَّهِ تعالی تسبيحک
وَ لَا شكرک" .ای کميل همانا زبان از قلب نشات میگيرد و آن چه را در قلب است ظاهر می سازد و قوام
قلب به غذاست ،پس متوجه باش که قلب و جسم از چه تغذيه میکنند ،اگر از حالل نباشد حق تعالی شكر
و سپاست را نمیپذيرد» (نهج البالغه ،کالم.)44
توجّه داشته باشيم که ورود مال حرام و مشارکت شيطان در زندگى و نسل انسانى منحصر به
مسيرهای شناخته شده نيست ،بلكه با گستردگى و پيچيدگى مسائل اقتصادى جوامع امروزى و راههاى
شيطانى که براى کسب حرام وجود دارد ،بسيارى از درآمدها بدون توجّه و بى سر و صدا آلوده به انواع حرام
مى گردد .مالهاى حرامى که از طريق رانتخوارى ،رشوهگيرى ،تضييع بيت المال ،ندادن حقوق واجب
مالى از قبيل خمس و زکات  ،عمل نكردن به شروط و تعهدات ضمن عقد در معامالت ،سرقتهاى فكرى
و نرم افزارى و  ،....نمونههايی از حرامهاى رنگارنگی هستند که امروزه در جوامع شايعاند.
لذا هر فرد بايد تمام دقت خود را صرف کند تا مبادا خواسته يا ناخواسته اين اموال و کسب حرام وارد
زندگيش گردد .قوانين کشور نيز بايد طوری وضع گردد که عرصه را برای بهرهبرداری نامشروع و حرام
خواری تنگ نمايد.
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 -3-2-3حقوق تربیتی کودک پس از بسته شدن نطفه
پس از بسته شدن نطفه نيز جنين از حقوقی برخوردار است و وظايفی بر عهده والدين قرار میگيرد
که رعايت آنها در ويژگیهای تربيتی فرد ضروری است .مادر بايد به اين نكته توجه کند که موجود زنده
ای را در خود پرورش میدهد که بر آن تاثيرگذار است .حوادث و وقايعی که برای مادر رخ میدهد بر
وضعيت جنين اثرگذار است و جنين در اين مرحله حسّاستر از خود مادر میباشد.
بسياری از مشكالتی که برای جنين رخ میدهد در اثر تغيير حاالت مادران و تأثيرات متقابل آن بر
فضايی که جنين در آن قرار دارد میباشد .برخی از اين عوامل مستقيماً جنين را در رحم مادر تحت تاثير
قرار میدهند و برخی نيز از طريق ايجاد اختالالت کروموزومی ،به ناهنجاریهای مادرزادی منجر میشوند.
مرد و زن پس از طی دوره آموزش ،بايد صالحيت بچهدار شدن و توانايی تربيت کودک را دارا باشند.
نكته مهم اينكه پدر و مادر طفل ،قبل از بچهدار شدن مطمئن باشند که به هيچگونه بيماری واگيردار و
مسری مبتال نيستند ،چه بسا ممكن است با وجود بيماری ،عدم آگاهی و سهلانگاری آنان کودک معلول و
ناتوان متولد شود(کلينيک حقوقی ايران ،بیتا).
مهمترين زمان در دوران قبل از تولد ،دوران بارداری است .اگر پدر و مادر جنين در دوران بارداری به
وظايف خود به نحو صحيح عمل ننمايند ،با خسارات جبرانناپذيری بعد از تولد فرزند مواجه خواهيم شد،
قوانين کشور بايد طوری تدو ين گردد که اين مرحله مهم زندگی را در نظر گرفته و به کمک کودک بيايد و
او را مورد حمايت جدی قرار دهد(کلينيک حقوقی ايران ،بیتا).
سن مادر ،مصرف مواد مخدر و داروهای شيميايی ،عدم تغذيه مناسب ،مصرف الكل و مواد مخدر،
اشعه ايكس ،استرس و حاالت هيجانی و  ...از ديگر مواردی هستند که در تكامل جسمی و تربيتی جنين و
در نتيجه کودکان موثر هستند.
همانطور که اشاره شد در قوانين مدنی هيچ اشارهای به حقوق تربيتی کودک تا قبل از تولد نشده و
قانون گذار رشد تربيتی کودک را به دوران پس از تولّد موکول کرده است .البته جا دارد مراکز قانونگذاری
به نحو مقتضی در اين مبحث ورود نمايد .به عنوان مثال ،قانون مدنی در ماده  1199نفقه اوالد را برای
پس از دوران تولد در نظر گرفته است که نياز به اصالح دارد ،چراکه برای جنين نيز بايد هزينههای مربوط
به نگهداری ،تغذيه ،مراجعه به مراکز مشاوره و درمانی را تضمين نمود تا قابل مطالبه باشد.
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 -4-2-3حقوق تربیتی کودک پس از تولد
تربيت ،مفهومی گسترده و متغير دارد .مسلّماً تربيت در شكلگيری شخصيت کودک نقش مهمی ايفا
میکند ،حضرت علی (عليه السّالم) فرمودهاند« :إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى اَلْوَالِدِ حَقّاً وَ إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى اَلْوَلَدِ حَقّاً فَحَقُّ
اَلْوَالِدِ عَلَى اَلْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَهُ فِی کُلِّ شَیْءٍ إِالَّ فِی مَعْصِيَهِ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ حَقُّ اَلْوَلَدِ عَلَى اَلْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اِسْمَهُ وَ
يُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ يُعَلِّمَهُ اَلْقُرْآنَ .فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند حقی است .حق پدر بر فرزند اين است که او را
نام نيكو نهد و خوب تربيت کند و به او قرآن بياموزد» (نهج البالغه ،حكمت .)399
در قرآن کريم آيهى  6سورهى تحريم بر مسئوليت تربيتی خانواده تأکيد دارد .خداوند در اين آيه
میفرمايد:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .ای کسانی که ايمان آوردهايد،
خود و خانوادهى خود را حفظ کنيد از آتشی که هيزم آن انسانها و سنگهاست».
از اين آيه وجوب تربيت کودک بر والدين استنباط میشود .لذا واژهى »وقى« به معناى بازداشتن و
نگه داشتن از چيزی «وقيت الشىء» است (جزرى ،بى تا .)217 ،5 ،همچنين واژهى «اهل» به معناى اهل
بيت است و اصل در اهل بيت «قرابت» است .پس اهل به معنى نزديکترين افراد به انسان است و بى
شک اوالد را شامل می شود (ابن منظور.) 128 ،1 ،1414 ،
مفسران میگويند :انجام اين دستور الهی ،زمانی برآورده میشود که فرزندان به صورت صحيح تربيت
شوند تا زمينههای انجام واجبات و ترک حرامها را داشته باشند (مكارم.)286 ، 24 ،1372 ،
در آيهای ديگر چنين آمده است:
«الَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ .هيچيک از پدر و مادر حق ندارند ،به فرزند ضرر بزنند»
(بقره .)233 /
بدون شک اگر پدر و مادر زمينهی تعليم و تربيت کودک خود را فراهم نكنند ،به او ضرر زدهاند و
آيهی شريفه همگان را از آن باز میدارد.
همچنين در آيهای ديگر داريم:
«وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .خانواده خويش را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شكيبا باش»
(طه.)132 ،
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پس پدر ،هم بايد به نماز فرمان دهد و هم برای تربيت دينی کودک خود استوار و شكيبا باشد و
خسته نشود.
روايات و سخنان زيادی از پيشوايان دين ،دربارهی لزوم تربيت و آموزش کودکان وجود دارد .مردی
دست فرزندش را گرفت و خدمت پيامبر اکرم (صلی اهلل عليه و آله و سلم) رسيد و گفت :ای رسول خدا!
حق اين فرزند بر من چيست؟ حضرت پاسخ فرمود:
«تُحَسِّنَ أسمَهُ وَ أدَبَهُ وَ ضَعهُ مَوضِعاً حَسَناً .نامی نيكو برای او انتخاب کن و به طور شايسته او را
تربيت نما و او را در مكان و جايگاه مناسبی قرار ده» (کلينی.)48 ، 6 ،1407 ،
روايات فراوانی نيز داريم که کيفر کوتاهی والدين را در تربيت کودکانشان بيان میکنند .پيامبر (صلی
اهلل عليه و آله و سلم) میفرمايد:
«يَلزَمُ الوالِدين مِنَ العقوقِ لِوَلَدِهما ما يلزمُ الوَلَدَ لَهُما مِن عُقُوقِهما .همانگونه که گاه فرزند عاق
والدين میشود ،والدين نيز عاق فرزند خويش میشوند» (حر عاملی.)48 ، 21 ،1416 ،
اگر پدر ومادر بخواهند ،دچار نفرين فرزند نشوند ،بايد در تربيت و زمينهسازی سعادت وی کوشش
نمايند و او را بر اساس برنامه و دستور الهی تربيت کنند.
انسان همچنانکه در برابر خويش مسئول است و بايد با همه وجود به خودکاوى ،خودشناسى،
خودسازى و خودپرورى بپردازد و بكوشد تا در پرتو جهاد با نفس خود را بسازد و به تعالی و خودشكوفايى
برسد ،همان گونه در برابر خانه ،خانواده ،همسر و فرزندان خود نيز مسئول است ،تا راه رشد و کمال را بر
روى آنان بگشايد و آنان را در راه اوج و ايمان و آراستگى به ارزشها يارى کند و اين از مسئوليتهاى
خانوادگى و اجتماعى اوست.
امام سجاد (عليه السّالم) میفرمايند « :وَاَمَّا حَقُّ الصَّغيرِ فَرَحِمتَهُ وَتَثقِيفِهِ وَتَعلِيمِهِ وَالعَفوُ عَنهُ وَالسِّترُ
عَلَيهِ وَالرِّّفقُ بِهِ وَالمَعُونَةُ لَهُ وَالسِّترُ عَلی جَرائِرِ حِداثَتِهِ فَاِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوبَة وَالمُداراةُ لَهُ وَتَرکُ مُمَاحَكَتِهِ فَاِنَّهُ اَدنَی
لِرُشدِهِ .و امّا حقّ کودک ،مهربانی نمودن با او ،پرورش او ،آموزش او ،گذشت و بخشيدن از او ،پردهپوشی
[بر عيوب] او ،ماليمت با او و ياری کردن او و پوشاندن خطاهای کودکانه اوست ،زيرا اين طرز رفتار موجب
توبه و بازگشت است  -و مدارا با او و عدم تحريكش [با عيبجوئی و خرده گيری] ،که بیشک اين برخورد
به هدايت و رشد او نزديکتر است» (شيخ صدوق.)374 ،1400 ،
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از اين دست روايات بسيار نقل شده و در تشريع احكام اسالم قول ،فعل و تقرير معصوم ،حجت است.
همين چند گزاره به دست میدهد که برای تضييع حقوق کودکان بايد ممنوعيتی فقهی وضع شود؛ يعنی
برای مثال اگر والدين مانع از سوادآموزی فرزندان شوند يا حتی اقدام به باسوادکردن فرزندان خود نكنند ،بر
اساس گفته پيامبر خاتم (صلیاهلل عليه و آله و سلم) ،حق يک انسان ديگر و بندهای ديگر از بندگان خدا را
محقق نكردهاند .آيا اين نافرمانی ،امری معمولی و در فقه قابل مسامحه است؟ آيا کالم خدا و فرستاده او و
اوصيای حقش ،برای استخراج راهحل برای الزام به امر تربيت کافی نيست؟
مؤسس و رئيس مرکز پژوهشهای دينی تطبيقی التجديد و عضو مجلس خبرگان رهبری
حجتاالسالم والمسلمين مبلّغی عقيده دارد ،وقتی که اسالم تربيت کودک را يک امر اساسی و مؤثر در
پيدايش تكامل انسان بهشمار می آورد يقيناً آن را به حال خود رها نكرده و اين تربيت را هم صرفاً به دست
والدين نسپرده است و ديگران را از داشتن رفتارهای مسؤوالنه و سازنده نسبت به کودک سلب نكرده و به
دور نگه نداشته است .فقه ما بايد در زمينه تربيت کودک ابوابی را مطرح کند .بايد در فقه بابی برای حمايت
از کودکان باز شود و نيازهای جديد کودکان و حمايتهای پيچيدهای که کودکان به آن نياز دارند را مورد
کنكاش قرار دهد؛ بايد اين مسأله در فقه مورد بررسی قرار گيرد ،مسائل مستحدثه کودکان مطرح شود و با
يک نگاه حقوقی و فقهی نوعی نگاه حمايتی از کودکان را به جامعه ارائه دهيم؛ متأسفانه خأل اين مسأله در
فقه زياد احساس میشود(مبلغی.)1395 ،
 -4نتیجهگیری
حقوق پيش بينی شده برای کودک و نيز تكاليفی که برای حمايت از او بر عهده والدين و جوامع
گذاشته شده است ،هدفی جز پاسداشت "کرامت انسانی" که با رشد موزون جسمانی ،روانی و تربيتی او
رابطه تنگاتنگ دارد ،دنبال نمیکند.
بخش مهمی از فعاليّتهای رسمی جوامع از طريق سياستهای تقنينی قانونگذاران ،متبلور میشود.
به همين دليل رويكرد آسيبشناسانه به سياست تقنينی ايران در زمينه تكاليف تربيتی والدين ،بايد به عنوان
راهبرد کلی پيشگيری از انحرافات تربيتی کودکان ،مورد توجه قرار گيرد.
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بیترديد ،حقوق و تكاليف کودکان و وظايف حمايتی دولتها در قبال آنان ،زمانی قابل مطالبه و
اعمال است که در چارچوب قانونگذاری و رويههای قضايی و اداری ،قاعدهمند و ضابطهمند شوند.
متأسفانه علیرغم اهميّت نقش والدين در تربيت کودک ،قانونگذار چندان توجهی به اين وظيفه مهم
و اساسی والدين ننموده است .بطوری که به حقوق تربيتی کودک تا قبل از تولد اصالً توجه نكرده و حقوق
او را صرفاً مادی در نظر گرفته و برای تبيين حقوق تربيتی کودک بعد از تولد نيز صرفاً به دو ماده مبهم و
مجمل بسنده کرده است .لذا الزم است با تجديدنظر جدّی در مبحث وظايف والدين در تربيت کودک در
قانون مدنی ،وظايف و تكاليف زوجين در اين خصوص بصورت دقيق احصاء گرديده و ضمانت اجرای تخلّف
از اين تكاليف و وظايف نيز بصورت دقيق از نظر کيفری و حقوقی مشخص گردد تا احتمال سوء استفاده
احتمالی بعضی از والدين سهلانگار فراهم نگردد .نگارنده مقاله حاضر بر اين باور است که قانونگذاران و
مراجع قضايی میبايست در امر خطير تربيت کودکان منفعالنه برخورد نكنند و همچنان که برای احقاق
حقوق مادی کودکان دخالت میکنند برای استيفای حقوق معنوی تربيتی آنها نيز وارد عمل شوند.
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