راهکارهای تقریب دیدگاه فقه اماميّه و نظام
بينالملل حقوق بشر در مسأله تنبيه بدنی
کودکان
سيدجواد حسينيخواه
؟؟؟؟

چکيده
از جملهي مسائل حسّاس و مهمّ تربيتي که خانوادهها و جوامع بشري دچار آن هستند ،چگونگي برخورد با اعمال و کردارهاي
نارواي کودکان است .در دي دگاه اسلامي و به خصوص فقه سترگ شيعه که در کشور ما منبع الهامبخش جهت قانونگذاري
محسوب ميگردد ،علاوه بر توجّه خاص به امور تربيتي کودکان و رشد و سعادت آنان ،بر کرامت کودکان ،مهروزي و
مصلحت محوري در برخورد با آنان و جلوگيري از هرگونه زيان و آسيب به آنها تأکيد بسيار شده و از کيفر دادن ،خشونت
و آزار اطفال منع شده است .هرچند در مواردي نيز تنبيه کودکان به جهت رعايت مصلحت و غبطهي آنان ،جايز و بلامانع
دانسته شده است .ليکن نظام بين الملل حقوق بشر تلاش ميکند تا تنبيه بدني کودکان را از جوامع حذف نمايد و با ابزارهاي
گوناگون درصدد ترويج اين ديدگاه بوده و معتقد است تنبيه کودکان بر خلاف کرامت انساني و تماميّت جسماني کودکان
بوده و گاه ،امري غير انساني ،تحقير آميز و خشن نيز محسوب ميشود؛ لذا ،تمام تلاش خود را بر اين امر متمرکز نموده است
که از اِعمال همهي انواع تنبيه و مجازات بدني کودکان در سطح جهاني جلوگيري کرده ،و اين عمل را به طور کلّ حذف
نمايد .بنابراين ،در بدو امر و به ظاهر ،دو رويکرد متعارض شکل ميگيرد.
ما ضمن بررسي و تبيـين موضع واقعي اين دو ديـدگاه ،سعي نمودهايم که با توجّه به غبطه و مصلحت
کودکان و منافع اجتماع ،تربيت ،رشد و حقوق کودکان ،راهکارهاي مناسب جهت نزديکي دو رويکرد به يکديگر ارائه
دهيم.
واژگان کليدي :تنبيه بدني ،تربيت کودک ،کودک آزاري ،مدرسه ،حقوق اسلام ،حقوق بشر.

مقدمه
اسلام و نظام بين الملل حقوق بشر در رابطه متقابل خود ،زماني ميتوانند با اجراي صحيح و
مساعدت جامعه انساني در نيل به سعادت نقش داشته باشند که مفاهيم ديني و حقوق بشري در
فضايي تهي از دغدغه ،تشويش و پيشداوري ،بر اساس اصل «دگرپذيري» به شناسايي يکديگر و

حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 2پاييز و زمستان .01 -0،)0931

ن31ه مفيد /1شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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تبادل انديشه بپردازند .بنابراين ،نميتوان هر انتظاري را از منظومه حقوق بشر داشت و تصوّر کرد
قواعد حقوق بشر ميتوانند جاي آموزههاي ديني و يا اخلاقي را بگيرند؛ و يا نميتوان به سادگي
هشتم /
شمارههاسي و
ورزيمهرو وتلاش علمي را به صرف اينکه در فلان مسأله با نظر ما
انديشه
مفيد /از قرن
نامهپس
دستاورد بشر
آبان 2831

منطبق نيست ،نفي کرد .بلکه رويکرد منطقي آن است که از دين ،اخلاق ،عقلانيّت و تجربيّات
علمي و عملي بشر ،در جهت تقويت حقوق و کرامت انساني به صورت شايسته استفاده شود.
از اينرو ،در تحقيق حاضر ،ضمن طرح ديدگاههاي مطرح در دو نظامِ فقه شيعي و حقوق
بشر ،تلاش شده است مسأله «تنبيه بدني کودکان» به عنوان يکي از محورهايي که بررسي و تحليل
آن ،در تربيت ،رشد و پرورش کودکان ،استحکام بنيان خانواده و آينده جوامع بشري نقش بسزايي
تم
دارد ،مورد بررسي و دقّت علمي قرار گيرد.
2ـ اصل عاليترين منافع کودک (رعايت مصلحت و غبطه کودک)
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
از مواردي که اين دو نظام ،در زمينه حقوق کودک با يکديگر تعامل و توافق دارند ،رعايت
اصل «عاليترين منافع کودک» 2يا همان «مصلحت و غبطه کودک» است.
الف) اصل عاليترين منافع کودک در نظام بين الملل حقوق بشر
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اصل عاليترين منافع کودک در اسناد مختلف نظام بينالمللي حقوق بشر مورد توجّه قرار
 /مهر و آبان 2831
گرفته است .اين اصل ،بر اساس ماده  )2(8کنوانسيون حقوق کودک  2131يکي از اصول بنيادين
حقوق کودک محسوب ميگردد .بند يکم از ماده  8مقرّر ميدارد« :در همه اقدامات مربوط به
کودکان که توسط نهادهاي رفاه اجتماعي دولتي و يا خصوصي ،دادگاهها ،مقامهاي اداري يا
نهادهاي قانونگذاري به عمل ميآيد ،عاليترين منافع کودک در اولويت قرار خواهد داشت».
در پنجمين تفسير عام کميته حقوق کودک در سال  1008ميلادي اين اصل به صورت
تم
گستردهتري تفسير گرديده است؛ در بخشي از بند  21اين تفسير آمده است« :اين اصل مقتضي
اقدامات مؤثر دولت ،مجلس و قوه قضائيه است .هر نهاد يا مؤسسه قانونگذار ،اجرايي و يا قضايي
بايد به طور نظام يافته بررسي نمايد که چگونه منافع عاليه کودک تحت تأثير تصميمات يا مصوّبات
مالکيت و
بازارهايبر آنان خواهد داشت ...از جمله تصميمات يا مقرّراتي
نظم تأثيري
آينده چه
حقوقو يا در
آنان قرار ميگيرد؛
کارآمد
مستقيم به کودکان مربوط نيست؛ بلکه غير مستقيم بر آنان تأثير گذار است».
که به طور

()HRI/GEN/1/Rev.8
831
پيمان نامه حقوق کودک اين اصل را نه تنها به عنوان يک اصل بنيادين در حقوق کودک
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تلقّي نموده ،بلکه مکرّر آن را در مجموعه  45ماده کنوانسيون تکرار کرده است .به جز ماده  ،8اين
اصل در  7مورد ديگر نيز به صراحت ذکر شده است.
مورد دوم :به نحوي بيانگر ماده  23در مورد فرزندخواندگي است؛ در ماده  12آمده است:
«آن دسته از کشورهاي عضو که نظام فرزندخواندگي را به رسميّت ميشناسند ،يا آن را مجاز
ميدانند ،تضمين خواهند کرد که «منافع عاليه کودک» مهمترين نکته مورد توجّه باشد».
سومين مورد از مواردي که به اصل منافع عاليه کودک تصريح شده ،در مورد جدايي کودک
از والدين است؛ ماده  )2(1مقرّر ميکند« :دولتهاي عضو تضمين خواهند کرد کودک از والدين
خود بر خلاف ميل آنان جدا نشود؛ مگر در مواردي که مقامات صالح مطابق قوانين و مقرّرات قابل
اعمال و پس از بررسيهاي قضايي حکم دهند که اين جدايي براي تأمين «منافع عاليه کودک»
ضروري است .چنين حکمي ممکن است در مواردي خاص از قبيل :سوء استفاده از کودک ،يا
بيتوجّهي به او توسط والدين ،يا زماني که والدين جدا از يکديگر زندگي ميکنند و بايد در محل
اقامت کودک تصميمگيري شود ،ضروري باشد».
چهارمين مورد که به نحوي بازگو کننده ماده  )2(1است ،منافع عاليه کودک را سبب خروج
کودک از محيط خانواده ميداند؛ ماده  )2(10پيماننامه در اين مورد ميگويد ...« :کودکي که به
خاطر «منافع عاليهاش» نتوان به او اجازه داد که در محيط خانواده باقي بماند ،سزاوار حمايت و
مساعدت ويژه از سوي دولت خواهد بود».
موارد ديگري که در کنوانسيون به اين اصل تصريح شده ،عبارتند از :بند  8از ماده  ،1بند
يک از ماده  ،23بند ج از ماده  87و ماده( )1(50ب) ( )8که در مورد رسيدگي به اتهام کودک در
مراجع قضايي مقرّر ميدارد« :بايد والدين يا سرپرستان قانوني کودک حاضر باشند ،مگر آن که
اين امر مغاير با «مصالح عاليه کودک» به ويژه با توجه به سن يا وضعيّت کودک باشد».
در جمعبندي از مواد مزبور در پيماننامه حقوق کودک ،ميتوان به اين نتيجه رسيد که در
موارد  )2(8و  )2(23اين اصل به عنوان يک قاعده لحاظ شده است؛ بدين ترتيب که والدين و
سرپرستان کودک ،نهادها و مقامات عمومي و يا خصوصي بايد منافع عاليه کودک را در ارتباط با
وي مورد توجّه و اولويّت قرار دهند؛ و لي اين اصل در موارد (87 ،)2(10 ،)8(1 ،)2(1ج) و
()1(50ب)( )8به عنوان ملاکي بر احراز استثنا آمده است؛ به اين معنا که حضور و همراهي
کودک با والدينش را تأمين کننده منافع کودک ميداند ،مگر اين که منافع عاليه کودک به طور
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خاصي وضعيت ديگري را ايجاب نمايد.
از اسناد ديگري که مکرّر منافع عاليه کودک را مطرح کرده است« ،اعلاميه جهاني شايسته
هشتم /
شماره سي
مفيد /
کودکان» نامه
مهروو هفتمين نشست ويژه در تاريخ  20مه  1001ميلادي ـ
بيست
عموميو در
مجمع
مصوب
آبان 2831

 10ارديبهشت  2838شمسي ـ است .اين اعلاميه در بندهاي  54،41 ،55 ،87 ،85 ،11 ،7 ،4و
 21اين اصل را ذکر کرده و بر اين نکته تذکر ميدهد که در امور مربوط به کودکان و نوجوانان
ميبايست مصلحت ايشان در درجه اول

اهميت قرار گيرد1.

به جز اسناد بين المللي حقوق بشر ،اين اصل در اسناد منطقهاي ـ اروپايي و آفريقايي ـ
حقوق بشري نيز مورد توجّه و تصريح قرار گرفته است .به عنوان مثال ،بند (ب) از ماده  15منشور
تم
حقوق بنيادين اتحاديه اروپا (منشور اروپايي حقوق بشر) 8مقرّر ميکند« :در تمام اقدامات مربوط
به کودکان ،خواه توسط مقامات عمومي يا نهادهاي خصوصي ،عاليترين منافع کودک بايد در
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اولويت قرار گيرد»5.
ماده  5منشور آفريقايي حقوق بشر و مصلحت کودک مصوب  2110و لازم الاجرا در 2111
ميلادي ،4با عنوان عاليترين منافع کودک مقرّر ميکند« :در همه اقدامات مربوط به کودک که
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
توسط هر شخص يا مقامي اتخاذ ميگردد ،بايد عاليترين منافع کودک در اولويت توجه باشد».2
 /مهر و آبان 2831
در مواد  15 ،10 ،21 ،1و  14نيز اين اصل ذکر شده است.
با توجه به اسناد پيشگفته بين المللي و منطقهاي حقوق بشر ميتوان به اين نتيجه رسيد که
اصل عالي ترين منافع کودک امروزه در سطح بين المللي به عنوان يک اصل شناخته شده و لازم
الرعايه تلقّي ميگردد و جايگاهي عام و جهاني يافته است.
ب) رعايت منافع عاليه کودک در فقه اماميه
تم
در شريعت مقدّس اسلام و فقه شيعه ،در موارد متعددي ،در مورد رعايت مصلحت و غبطه
کود ک بحث شده است .فقهاي بزرگ شيعه اين شرط را به هنگام بحث در مورد انواع ولايت
نسبت به طفل ،حضانت ،قيمومت و ساير بحثهاي مربوط به کودکان عنوان کردهاند؛ که در ادامه
مالکيت وو نظم
بازارهاي ميپردازيم.
بررسي ادله آن
حقوقخصوص
به نقل اقوال در اين
کارآمد
شيخ طوسي ميگويد « :پنج گروه امور کودک و مجنون را تصدّي خواهند کرد :پدر،
مرحوم

جدّ ،وصيّ پدر يا جدّ ،و امام يا حاکم ،يا در نظامهاي امروز ،دولت و دولتمردان و يا فردي که
831
امام به او امر ميکند متصدّي امر کودک گردد» .سپس ،اضافه ميکند« :تصرّف اين پنج گروه ،تنها
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در صورتي (در مورد کودک) صحيح است که جانب احتياط رعايت شده ،و ملاحظه منفعت کودک
را بنمايند؛ زيرا ،اينان تنها براي همين امر ـ (رعايت مصالح و منافع کودک) ـ منصوب شدهاند.
بنابراين ،اگر به صورتي عمل کنند که هيچ منفعتي براي کودک در پي نداشته باشد ،تصدّي و
اعمال آنان باطل خواهد بود؛ چون بر خلاف ولايتي که براي آن نصب شده اند ـ (يعني رعايت
مصالح و منافع کودک) ـ اقدام نمودهاند»( .طوسي2837 ،ق)100/1 :
در مورد ولايت پدر و جدّ پدري و لزوم رعايت مصلحت کودک در تصرّفات وي ،ظاهر کلام
بسياري از فقهاي شيعه به خصوص قدماي آنان اين است که هرگونه تصرّف در امور کودکان منوط
به مصلحت و رعايت منافع آنان است .به جز شيخ طوسي که نظر وي بيان شد ،مرحوم ابن ادريس
ميگويد« :وليّ نميتواند در مال کودک تصرّفي بنمايد ،مگر اين که در جهت بهبود مال باشد و نفع
آن عايد کودک گردد ...و اين نکته ـ رعايت مصلحت و منافع کودک ـ از اصول مذهب ـ يعني
قواعد بنيادين و مسلّم آن ـ است»(.ابن ادريس2520 ،ق)522/1 :
برخي از فقها در باب ولايت بر تزويج کودکان ،اين امر را منوط به مصلحت و منافع کودک
دانستهاند .محقق ثاني ميگويد« :همه تصرّفات پدر و جدّ در مورد کودک و مجنون نافذ است ،در
صورتي که با رعايت منفعت و مصلحت وي صورت گرفته باشد»(.کرکي2525 ،ق 255/21 :و
254؛ فاضل لنکراني2512 ،ق)204 :
مرحوم مراغي نيز در العناوين الفقهية مينويسد« :تصرّف وليّ ـ در مورد کودکان ـ بر اساس
ادله و اجماع فقها مشروط به مصلحت (کودک) است؛ زيرا ،قدر متيقّن از ادله ولايت اين مطلب
است ؛ چرا که غرض از ولايت ،اصلاح و بهبود جان و مال است؛ و فردي که تحت ولايت است،
(شخصاً) از پيگيري مصلحت خود عاجز است»(.حسيني مراغي2527 ،ق)441/1 :
در مورد پدر و جدّ پدري اصل بر اين قرار داده شده است که خود آنها مصلحت کودکان
خويش را رعايت ميکنند؛ لذا ،تصميمات آنها در مورد کودکان نافذ است ،مگر اين که احراز
شود در رفتار خويش خلاف مصلحت و بر ضرر کودک اقدام ميکنند؛ در اين صورت ،حاکم آنها
را زا تصرّف و دخالت در امور کودکان منع ميکند .مرحوم محقق ثاني ميگويد« :اگر براي حاکم
اسلامي بر اساس قرائن و شواهد روشن گرديد که وضعيت کودک به هنگام ولايت پدر بر وي
مختل شده است ،وي را عزل ميکند و از تصرّف در اموال کودک و تسلط بر آن باز
ميدارد» (.کرکي2525 ،ق)172/22 :
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بنابراين ،هرگاه سبب اعطاي ولايت بر فرزند که همانا رعايت مصلحت و حمايت از کودک
است به دليل اعمال ولايت نادرست ،حاصل نشود ،ديگر ولايتي براي پدر و به طريق اولي براي
نخواهد /مهر و
سي و هشتم
مفيد /
نامه
ماند(.فاضل لنکراني2514 ،ق )802 :اين نکته همان دليل
شمارهباقي
کودک
سرپرستان
ديگر
آبان 2831

عقلي بر نصب ولايت براي پدر و جدّ پدري و ديگر اوليا و سرپرستان کودک است؛ چرا که اصل
اوليه در شريعت و نزد عقلا اين است که هيچ فردي بر فرد ديگري تسلط ندارد مگر مواردي که
استثنا شده باشد؛ و يقيناً در مورد کودک در مواردي به سرپرست ولايت داده شده است که منافع
عاليه کودک رعايت شود .علاوه آن که در ميان آيات شريفه قرآن نيز آمده است( :لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّ ُه بِوَلَدِهِ) (سوره بقره)188 :؛ يعني :نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد ،و نه
تم
پدر .و روشن است عدم رعايت عاليترين مصلحت به نوعي ايراد ضرر بر کودک است .هرچند که
هشتمآمده است ،ولي بر اساس قواعد پذيرفته ،مورد مخصّص
کودک
شيردادن به
نامهمورد
اين آيه شريفه در
سي و
مفيد  /شماره
نيست .بنابراين ،آيه شريفه در بيان قاعدهاي کلي در مورد حدود تکاليف والدين ،بلکه کليه
متصديان امورد کودکان نسبت به آنان است .علاوه آن که وقتي پدر و مادر که بيشترين حق را در
مورد فرزند خويش دارند ،مکلّف به عدم ايراد ضرر به کودک هستند ،ديگران به طريق اولي مکلّف
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
به آن خواهند بود .صاحب تفسير المنار در ذيل اين آيه شريفه مينويسد« :مراد اين است که هيچ
 /مهر و آبان 2831
کدام از طرفين ـ کودک و والدين ـ موجب ضرر به ديگري نشود؛ به اين ترتيب که حق هر کدام
به شيوه اي شايسته اعطا گردد( .آيه شريفه) هرگونه تقصيري از جانب والدين در تربيت روحي و
جسماني کودک را شامل ميگردد و آن را مورد نهي قرار ميدهد»(.عبده و رشيد رضا2518 ،ق:
)852/1
از ديگر آيات شريفه قرآن که بر لزوم رعايت مصالح و منافع کودک دلالت دارد ،اين آيه
تم
است( :وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) (سوره اسراء 85 :و سوره انعام:
)241؛ اين آيه شريفه در دو سوره از قرآن به يک صورت تکرار شده ،و مفاد آن اين است که به
مال يتيم جز به بهترين شيوه نزديک نشويد تا به حدّ توانايي و رشد برسد .در صورت عدم رعايت
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
مصالح عاليه کودک نه تنها تصرّف در اموال يتيمان جايز نيست ،بلکه بايستي حريم آن نيز محترم
کارآمد
شمرده شود .آيه شريفه رعايت بهترين موضع و منافع عاليه کودک را بر اولياي يتيم الزام کرده
طبرسي در مجمع البيان مينويسد« :منظور از قرب ،تصرّف در مال است؛ و يتيم به
است .مرحوم 831

طور خاص در آيه شريفه ذکر شده است؛ زيرا ،وي توانايي دفاع از خود و اموال خويش را ندارد؛

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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پس ،اموال وي بيشتر در معرض طمع ديگران قرار ميگيرد»(.طبرسي2871 ،ش )411/5 :مرحوم
قطب راوندي نيز در فقه القرآن(راوندي2504 ،ق )803/1 :نظير اين مطلب را بيان داشتهاند.
در ميان کودکان ،يتيمان ،وضعيت ناگوارتري دارند؛ لذا ،توجّه به آنها و حمايت تشريعي و
اجرايي از آنان در اولويت آيات قرآني قرار گرفت تا آنها نيز به حالتي مساوي با ديگران در
بهرهمندي از حقوق خود و نعمتهاي اجتماعي قرار گيرند و اين همان چيزي است که خداوند
متعال در آيه شريفه سوره نساء از آن به قسط تعبير ميکند( :وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ) (سوره
نساء )217 :؛ اما اين بدان معنا نيست که در مورد ديگر کودکان چنين مسألهاي نبايد رعايت شود.
نکته ديگر اين که :آيه شريفه فوق گرچه در خصوص اموال يتيم وارد شده است ،ولي به
دلالت اولويت ،متصدّي امور کودک را موظّف ميکند نسبت به خود کودک نيز به نحو احسن
برخورد نمايد؛ زيرا ،بديهي است جان و امور مربوط به آن بر اموال مقدّم است .در هر صورت،
کودکان بايستي مورد اکرام و بزرگداشت واقع شوند و جايگاه انساني خود را داشته باشند؛ و حقوق
و منافع آنان ،زماني که در حدّ امکان رعايت گردد ،و مصلحت آنان لحاظ شود ،مورد اکرام قرار
گرفتهاند.
پس ،بيان مصاديق به کار رفته از اصل عاليترين منافع کودک (مصلحت کودک) در نظام
بين الملل حقوق بشر و فقه اماميه ـ البته به طور خلاصه ـ اين سؤال مطرح ميشود که منظور و
مقصود از اين اصل چيست؟
ج) مفهوم اصل عاليترين منافع کودکان در نظام بين الملل حقوق بشر و فقه اماميه
از منظر نظام بين المللي حقوق بشر و کنوانسيون حقوق کودک ،تهيهکنندگان پيشنويس
پيماننامه حقوق کودک ،درباره تعريف و مفهوم «منافع عاليه» نظري ابراز نکردهاند و تا کنون از
سوي کميته حقوق کودک و يا ساير کميتههاي حقوق بشري نيز معيارهايي جهت تصميمگيري در
مورد منافع عاليه کودک به طور کلي و يا تحت شرايط خاص ،تعيين نشده است .اما به طور کلي
اين اصطلاح اشاره دارد به اين که در انجام خدمات ،اعمال ،و سفارشات ،بهترين خدمت و نيز
بهترين مراقبت از کودک صورت گيرد .تعيين «بهترين منافع» معمولاً با توجّه به تعدادي از عوامل
مرتبط با شرايط کودکان و مراقبت از ظرفيتهاي بالقوه کودک با ايمني نهايي کودک و رفاه او به
عنوان نگراني بزرگتر صورت ميگيرد)Child Welfare Information Gateway, April 2008(.
بديهي است هرگونه تفسير از منافع عاليه کودک در نظام بين الملل حقوق بشر بايد با مفاد
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کلي پيمان نامه حقوق کودک و ساير اصول کلي حقوق کودک ـ اصل عدم تبعيض ،اصل حداکثر
بقا و رشد و احترام به عقائد کودک ـ سازگار باشد .نکته قابل توجه اين است که منافع عاليه
هشتم  /مهر و
شماره سي
کودک بايدنامهدرمفيد /
ملاحظه قرار گيرد و نه فقط در سطح خصوصي و روابط
قدامات ومورد
همه ا
آبان 2831

خانوادگي و يا تقنين .بنابراين ،رفاه کودک بايستي در تمام محيطهاي مرتبط با وي تأمين گردد .و
به عبارت ديگر ،تأمين حقوق کودک با توجه به حقوق و تکاليف والدين و ديگران تفسير گردد؛ و
لي در اين حيطه ،بهترين وضعيت را براي کودک لحاظ کنند و حقوق وي را در اولويت قرار دهند.
لذا ،اين اصل ،کودک را به عنوان دارنده حق و منفعت تلقي ميکند؛ نه اين که کودک ،تنها
موضوع حق يا مستلزم دلسوزي و ترّحم است.
تم
آنچه به نظر ميرسد اين که اصل رعايت منافع عاليه کودک يک اصل شامل در حقوق
کودک است که به منظور تأمين رفاه و سلامت همه جانبه کودک در مجموعه حقوق وي لحاظ
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
گرديده است و غرض از آن اين است که تمامي اشخاص و گروههايي که با کودک در ارتباط
هستند و در مورد او تصميمگيري مي نمايند ،با توجّه به حقوق و تکاليف ديگر افراد مرتبط با وي و
ا وضاع و شرايط زماني و مکاني ،حداکثر منافع و مصالح ممکن براي کودک را در تصميمات خود
 7نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
لحاظ کنند.
 /مهر و آبان 2831
به نظر مي رسد که بتوان منافع عالي کودک را در چهار امرِ امنيّت ،رفاه ،عدالت و تربيت
خلاصه نمود .والدين کودک وظيفه دارند که فضايي امن و به دور از کشاکش و درگيري و
مشاجره ،و رفاه لازم را براي فرزندان خويش در حدّ توان 3فراهم آورند؛ و به عدالت و دور از
تبعيض با آنان رفتار کنند؛ و زمينه تربيت ايشان را مهيّا سازند.
با توجّه به موضوع تحقيق ،از ميان چهار امر فوق ،فقط به بررسي بحث تربيت ميپردازيم که
تم
شايد بتوان گفت مهمترين حق فرزندان بر والدين است .تربيت ،عبارت است از رفع موانع و ايجاد
مقتضيات براي آن که استعدادهاي انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود(.دلشاد2834 ،ش:
 )14در آموزههاي نبوي نيز تربيت به عنوان يک حقّ مسلّم ديده و مطرح شده است؛ چنانکه آن
بازارهاي
مالکيت
اين است که نام نيک بر او گذارد ،به نيکويي تربيتش
فرزندو ب رنظمپدرش
حقوق«حقّ
حضرت ميفرمايد:
کارآمددر موقعيّتي شايسته قرار دهد»(.کليني2507 ،ق277/3 :؛ شيخ صدوق2528 ،ق:
کند ،و او را

830/5؛ متقي هندي2501 ،ق )251/20 :نکته قابل توجّه در اين روايت آن است که از سياق
831
کلام ـ که در مقام بيان حقوق کودک بر پدر و مادر است و از فعل مضارع استفاده شده است ـ
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کارآمد
831
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روشن مي شود والدين کودک پيوسته بايستي اين حق را ـ قرار دادن کودک در وضعيّتي شايسته ـ
رعايت کنند.
و يا در روايت ديگري که دلالت بر وجوب اکرام و بزرگداشت کودکان دارد ،پيامبر
اکرم(صلّي الله عليه وآله و سلّم) ميفرمايد« :فرزندانتان را تکريم کنيد و آنان را به نيکي تربيت
کنيد که آمرزيده ميشويد»(.حرّ عاملي2133 ،ق)214/24 :
اکرام مطرح شده در روايت به اين مفهوم است که والدين بايستي کودک را در موضعي
شايسته و زيبنده او قرار دهند ـ به تعبير ديگر ،او را درست تربيت کنند ـ ؛ چرا که واژه «کرم» در
لغت عرب به صفات و محاسن بلند و عظيم گفته ميشود؛ و اکرام و تکريم فرد ،به مفهوم رساندن
نفعي به اوست که خالي از هرگونه عيب و خللي باشد(.راغب اصفهاني2505 ،ق)511 :
از اين گونه تعابير جايگاه ويژه تربيت مشخص ميشود که هيچ چيز مانند آن پايدار نيست؛ و
خوشبختي و بدبختي آدميان به آن بسته است .بنابراين ،بزرگترين حقّ فرزندان تربيت شايسته
آنان است و اين بهترين چيزي است که والدين به فرزندان خود هديه ميکنند.
حال ،سؤال اين است که جايگاه و نقش تنبيه بدني در تربيت کودکان چيست؟ آيا تنبيه بدني
جزء مصالح عالي کودک محسوب ميشود؟ يا آنکه به طور کل ،تنبيه بدني بايستي از زندگي
کودک خارج شود؟
در پاسخ به اين سؤال گفته ميشود :بايد توجّه داشت که در تربيت فرزندان ،اصل بر تشويق
و ترغيب است؛ چرا که انسان با فطرت خويش ـ که عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص است ـ
مايل به کمالات و نيکويي ،و دوستدار تشويق و قدرداني است ،نه تنبيه و مجازات .اما چه ميشود
کرد که انسان پيوسته در معرض اشتباه و انحراف و گناه بوده ،و نيازمند است به هشيار شدن در
دوري از آن چه موجب تباهي است .از اين رو ،نقش تنبيه در تربيت کودک ،فراهم کردن بيم از
بدي و پليدي ،و نوعي ايمن سازي است ،نه تخريب متربّي و شکستن حريمهاي ايمني دروني؛
بدين معنا که تنبيه ،در حقيقت ،بيدارسازي و ادب آموزي است تا شخص در نتيجهي هشياري خود
به ايمن سازي حريمهاي وجودي خويش دست يازد و از بدي و پليدي دوري نمايد .و اگر اين
بيدار سازي و ادب آموزي به موقع و به درستي صورت نپذيرد ،شخص به سرعت به سوي تباهي
ميرود(.دلشاد2832 ،ش)270 :
از اين رو ،تنبيه به عنوان امري تبعي و نه اصلي ،در جايي که راهي ديگر براي بيدار کردن و
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درمان نمودن وجود ندارد ،به کار گرفته ميشود .به بيان مولاي متقّيان حضرت علي (عليه السلام):
«هر که با خوشرفتاري اصلاح نشود ،با خوب کيفر کردن اصلاح ميشود»(.تميمي آمدي،
2872مهر
واسطي،هشتم /
شماره سي و
ش:و)555
مفيد؛ /ليثي
نامه273
2507ق/1 :
آبان 2831

تنبيه ،در منطق الهي و سيره نبوي نيز جلوهاي از رحمت و محبّت است ،و نبايد از اين ساختار
دور شود .بنابراين ،تا جايي که ميشود بايستي با تمهيداتي از جنس رحمت ،محبّت ،بخشش و
گذشت ،فرد را از بدي جدا کرد و رو به اصلاح برد؛ و جايي که تنبيه ضرورت مييابد ،بايد توجّه
داشت زماني مؤثر ،مفيد و کارساز است که بر اساس آدابي درست انجام گيرد؛ در غير اين
صورت ،نتايج و آسيبهاي جبرانناپذير شخصيتي ،روحي و اجتماعي در پي خواهد داشت.
تم
اصل تنبيه و جلوگيري کودک در مقابل اعمال ناروا در ديدگاه نظام بين الملل حقوق بشر نيز
پذيرفته شده است؛ اما تنبيه بدني ،در نظام بين الملل حقوق بشر به عنوان عملي ممنوع و بر خلاف
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مصالح عاليه کودکان شناخته شده ،و در اسناد مختلف حقوق بشري به اين نکته توجّه و اشاره شده
است .بر اساس اين ديدگاه ،تنبيه بدني به صورت مطلق و براي همه ـ حتّي والدين ـ ممنوع است؛
و هيچ کس حق ندارد به خود اجازه دهد که نسبت به کودکان از قوّه قهريه و خشونت استفاده
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
نمايد؛ و در برابر اين پرسش که چگونه و به چه روشي کودکان را بايد متوجّه اشتباه خود کرد؟
 /مهر و آبان 2831
پاسخ دادهاند که بايستي از روشهاي ديگر تربيتي غير از تنبيه بدني استفاده شود .چه آن که تنبيه
بدني داراي اثرات زيانبار است؛ و اين آسيبها بيش از سودي است که به عنوان بازدارندگي بر
تنبيه مترتّب ميشود .ليکن همانطور که در بخش دوم گذشت ،در مقام اجرا و قانون ،تنبيه بدني
در قوانين همه کشورها به عنوان عملي ممنوع دانسته نشده است ،و در اکثر کشورها تنبيه بدني
کودکان صورت ميپذيرد.
تم
اما در ديدگاه فقه شيعي ،اصلِ زدن و تنبيه بدني کودکان در برخي موارد و براي تأديب و
تربيت آنها به عنوان عملي مجاز تلقّي شده است؛ و از اين روست که عموم فقهاي شيعه به جواز
تنبيه بدني کودک در صورتي که راهِ تربيت کودک منحصر به آن باشد ،فتوا دادهاند؛ به شرط اين
مالکيت و
حقوق
بازارهاي زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست کودک نگردد ـ
نظم و موجب
نشود،
سخت زده
که ضربه به طور
کارآمد
نشود ـ  .بنابراين ،علّت جواز تنبيه بدني از سوي فقهاي عظام در برخي موارد ،اين
موجب ديه
مطلب است که تأديب کودک در راستاي مصلحت آنان و با هدف اصلاح آنان باشد؛ در غير اين
831
صورت ،تنبيه بدني عملي غير مجاز است1.

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
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به عنوان نمونه ،مرحوم امام خميني فرمودهاند« :تأديب زماني جايز است که به مصلحت
کودک و در ح ّد متعارف باشد»(.امام خميني2527 ،ق )577/1 :مرحوم آيت الله العظمي
گلپايگاني نيز در اين مورد ميگويد« :لابدّ من أن يکون المقصود والهدف في مقام الضرب هو
التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي لا ما يثيره الغضب النفساني وإلاّ فربما يؤول الأمر إلى أن يؤدّب
المؤدّب لأنّ ضربه لم يکن لله تبارک وتعالى؛ ضروري است که غايت و هدف در هنگام زدن
کودک ،تأديب و تربيتي باشد که به مصلحت کودک بازميگردد؛ نه آن چيزي که از روي خشم
انجام گرفته باشد؛ وگرنه ،چه بسا مؤدِّب خود تأديب شود؛ چرا که زدن او به خاطر خداوند متعال
نبوده است»(.کريمي جهرمي2521 ،ق )112/1 :مرحوم صاحب جواهر نيز نظير اين مطلب را در
جواز تنبيه بدني کودکان بيان نمودهاند(.نجفي2505 ،ق)552/52 :
از اين رو ،آن گاه که در تربيت کودک و در مقام تأديب ،مصالح کودک در نظر گرفته نشود
يا به کودک بيش از حدّ متعارف صدمات جسمي و رواني وارد شود ،کودک آزاري تحقّق مييابد
که عملي ممنوع و حرام است؛ و مجري تنبيه ضامن عملي که انجام داده است ،ميباشد.
علاوه بر اين مطلب که تنبيه بدني کودک ميتواند بر خلاف مصلحت کودک باشد ،و لذا،
عملي غير مجاز و ممنوع است ،نکاتي نيز وجود دارد که باعث ميشود تنبيه بدني در کودکان در
مواردي که به مصلحت طفل دانسته ميشود ،در حدّ بسيار ناچيزي استفاده شود .زيرا ،صحيح است
در فقه شيعه تنبيه بدني در صورتي که مصالح عالي کودک آن را طلب کند ،به عنوان عملي مجاز
شناخته شده است ،اما هيچگاه فقها تنبيه را در اول امر و به عنوان اولين روش تربيتي تجويز
نکرده اند .بلکه ،از نظر تعاليم اسلامي ـ چنان که در خلال مباحث پيشين نيز اشاره شد ـ محبّت،
ترحّم و مهر به کودکان و مداراي با آنان ،سازندهترين و مؤثرترين عاملِ تربيتي معرفي شده است.
همانطور که گفته شد ،رسول گرامي اسلام در طيّ احاديثي که از ايشان نقل شده است ،به
اهميّت و وسعت شعاع کاربرد عوامل عاطفي ،چون :رحم ،رفق ،مدارا و عفو نسبت به کودک اشاره
داشته و بدان امر ميکنند .به عنوان مثال ،ميفرمايند« :کودکان را دوست بداريد و با آنها رحيم و
مهربان باشيد»(.کليني2507 ،ق )51/2 :همچنين است رواياتي که از تندي ،غضب و عتاب و
خطاب نسبت به کودکان منع ميکند؛ مانند اين که ميفرمايند« :خداوند براي هيچ چيزي مانند
خشم و غصب نسبت به زنان و کودکان ناراحت و خشمگين نميشود»(.کليني2507 ،ق)40/2 :
علاوه آن که ،خود پيامبر اکرم (صلّي الله عليه وآله) در طولِ زندگانيِ سرشار از سرمشق و الگوي
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اخلاقيِ خود 20براي تربيت فرزندان و نوههاي خويش به هيچ عاملي جز عامل مهر و محبّت توسّل
پيدا نکرد و هيچ رويداد و حادثهاي نشان نميدهد که آن حضرت در تربيتِ خردسالان به تنبيه بدني
باشد.مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
دست زده نامه
آبان 2831

بنابراين ،با توجّه به اين دو دسته از روايات ،ميتوان گفت :محبّت ،رحمت ،احترام ،عفو و
بخشش هميشه مطلوب است و تندي و عتاب و خطاب و خشم نسبت به کودک نه تنها مطلوب
نيست ،بلکه نهي هم شده است .و اگر در برخي از روايات ،تنبيه کودک جايز دانسته شده ،در
مواردي است که راه ديگري جز تنبيه براي اصلاح و تربيت کودک وجود نداشته باشد؛ و گرنه با
وجود چنين رواياتي که امر به محبّت و دوري از خشم ميکنند ،تا هنگامي که راهي جز تنبيه براي
تم
اصلاح و تأديب کودک باشد ،استفاده از تنبيه جايز نخواهد بود .خداوند متعال نيز در قرآن کريم
هشتمةُ ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ) (سوره فصلت)85 :؛ روش
سي لاَو السَّيِّئَ
شمارهةُ وَ
مفيدِي /الْحَسَنَ
نامهتَسْتَو
ميفرمايد( :وَ لا
احسن ،در واقع ،همان روش اکرام ،محبّت ،رفق و مدارا با کودکان است که در جهت اصلاح آنان
است .بنابراين ،به موجب اين آيهي شريفه ،اگر راههاي ديگري براي جلوگيري از انحراف و سوق
به کردار پسنديده وجود داشته باشد ،بايستي از آنها استفاده شود .و از تنبيه در مواردي بهره جست
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
که روش احسن به نتيجه نميرسد.
 /مهر و آبان 2831
نکته ي ديگر اين است که در روايات ،از تنبيه در هنگام خشم و غضب منع شده است .قرآن
کريم در آيه  285سورهي آل عمران ميفرمايد( :وَ الْکاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النّاسِ)؛ در اين
آيه ي شريفه به اين حقيقت اشاره شده است که مردم بايد اخلاقاً خشم خويش را فرو نشانده و از
برخي اعمال و کردارهاي ناپسند ديگران در حق خود چشم بپوشند؛ چرا که اِعمال غضب ،ريشهي
بسياري از گناهان خطرناک و دالاني براي جرمهاي بزرگ است .هنگامي که «کظم غيض» و
تم
«عفو» نسبت به بزرگسالان ،يک ايده و مثل اعلاي اخلاقي در تعاليم اسلامي محسوب ميشود ،به
طريق اولي اِعمال اين خصيصهي اخلاقي در مورد کودکان و خردسالان بسيار به جا خواهد بود .به
همين دليل است که از تنبيه بدني به خاطر تشفّي قلب و انتقام نهي شده است؛ و آن را محدود به
حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
اصلاح رفتار کردهاند .حضرت علي (عليهالسلام) در اين رابطه ميفرمايد« :ينبغي لمعلّم الاطفال أن
کارآمد
يراعي منهم حتي يخلص أدبهم لمنافعهم وليس لمعلمهم في ذلک شفاء من غضبه ولا يربح قلبه من
غيظه ،فإنّ ذلک إن أصابه فإنّما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسها وهو ليس من العدل»(.حسني،
831
2871ش)43 :

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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مطلب ديگر اين است که اگر کودک پيش از آن که تنبيه شود ،متنبّه و اصلاح شد و رفتار
نامطلوب را ترک کرد ،نبايد او را تنبيه کرد؛ چه آن که هدف از تنبيه و تأديب ،آگاهي و اصلاح
کودک است که حاصل شده است؛ هنگامي هم که هدف حاصل شد ،ديگر تنبيه معني ندارد .همين
طور است نسبت به بعد از تنبيه ،که اگر رفتار کودک اصلاح شد ـ هدف از تنبيه محقّق شد ـ ديگر
نبايد تنبيه تداوم داشته باشد؛ و رفتار خلاف او را به رخاش کشيد و آن را بهانهاي براي تنبيه و
سرزنش او قرار داد.
همچنين در صورتي ميتوان کودک را تنبيه کرد که علم به خلاف و بد بودن عمل و کيفر
داشتن آن داشته باشد .و در غير اين صورت ،تنبيه کودک لغو و بيهوده خواهد بود و عملي ممنوع و
نادرست است .محمد بن خالد ميگويد در مدينه بودم ،غلامي ـ پسر بچهاي ـ را آوردند که مرتکب
دزدي شده بود؛ از امام صادق (عليه السلام) در مورد او پرسيدم ،حضرت فرمود :از او ميپرسي :آيا
ميداني که دزدي کيفر دارد؟ اگر ميدانست که دزدي کيفر دارد و کيفر آن چقدر است ،او را
عقاب ـ تنبيه ـ ميکني ،و اگر نميدانست رهايش ميکني(.حرّ عاملي2133 ،ق )414/23 :شايد
بتوان گفت :چنين چيزي هم در صورتي است که کودک با آگاهي از ناپسندي عملاش ،آن را
تکرار کند .زيرا ،اصل بر اين است که در صورت امکان خلاف کودک ـ به خاطر کودکياش ـ
ناديده انگاشته شود .نقل شده است مردي خدمت پيامبر اکرم (صلّي الله عليه و آله) آمد و عرض
کرد :خانوادهام عصيان و نافرماني ميکنند ،چگونه آنان را تنبيه کنم؟ حضرت فرمود« :آنها را
ببخش» .آن شخص براي بار دوم و سوم سؤال خود را تکرار کردو حضرت نيز همان پاسخ را
فرمودند .تا اين که در مرتبهي چهارم ،پيامبر اسلام (صلّي الله عليه و آله) ميگويد :اگر [چارهاي
جز تنبيه نبود و] تنبيه کردي ،به اندازهي جرم و گناهشان آنها را تنبيه کن [و فراتر مرو]؛ و از
صورت بپرهيز(.هيثمي2503 ،ق202/3 :؛ جزري )131 :نکتهي ديگري که از اين حديث استفاده
ميشود ،اين است که بايستي از زدن به جاهاي حسّاس بدن کودک ،مثل سر و صورت پرهيز کرد.
نکته ي مهم ديگر ـ با توجّه به اين که تنبيه به عنوان يک عامل بازدارنده صورت ميپذيرد و
به عنوان يک روش تربيتي اوّلي نيست که در تمام حالات و موقعيّتها بتوان از آن استفاده کرد و
نتيجهي مطلوب گرفت ،ـ اين است که تنبيه بايستي گاه به گاه و به صورت استثنايي انجام گيرد تا
نتيجه بخش باشد؛ زيرا ،اگر تنبيه به صورت عادت درآيد ،به تدريج کودک با آن مأنوس شده و به
آن خو ميگيرد .و در اين صورت ،ديگري اثري نخواهد داشت .امير مؤمنان علي (عليهالسلام) در
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اين زمينه ميفرمايد« :زيادهروي در ملامت و سرزنش کودک باعث لجاجت ميشود»(.مجلسي،
2508ق 121/75 :و  )180حضرت زيادهروي در ملامت و سرزنش را جايز نميدانند تا چه رسد
طريقمهر و
کهوبههشتم /
بدنيسي
تنبيهشماره
نامهدرمفيد /
اولي جايز نخواهد بود .حتي اميرمؤمنان(عليه السلام) ياد
به زيادهروي
آبان 2831

آور شده است که در صورت احساس پشيماني ،نبايد شخص را به اشتباه و گناهش انداخت و به
تکرار و عذرخواهي واداشت .آن حضرت فرمودهاند« :تکرار نمودن عذرخواهي ،به يادِ گناه انداختن
است»(.خوانساري2820 ،ش)875/2 :
از همه مهم تر ،اين نکته است که اگر در مواردي به تنبيه نياز شد ،مؤدِّب بايد موقعيّت سنّي و
توانايي جسمي و رواني کودک را مورد توجّه قرار دهد؛ زيرا ،درجهي تحمل درد و مقاومت در
تم
کودکان يکسان نيست و کودکان خردسال ممکن است آسيب رواني پيدا کنند .علاوه آن که
واکنش کودکان در برابر تنبيه ،از جهات رشد يکسان نيست؛ به عنوان مثال ،کودکان باهوش اگر
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
تنبيه شوند ،بيش از افراد کم هوش آسيب ميبينند(.حسني2871 ،ش)41 :
بنابراين ،به نظر مي رسد که والدين به جاي تنبيه بدني ،تقبيح و نارضايتي خود را بدون اين
که به شخصيّت فرزندشان حمله کرده باشند ،نشان دهند؛ به آنها فرصت دهند که اشتباه خود را
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
جبران کنند؛ علاوه بر اين که راه جبران خطا را نيز به بچهها نشان دهند .و خلاصه آن که تا
 /مهر و آبان 2831
ميتوانند ،کودکان خود را بدون تنبيه ،تأديب نمايند .چرا که تنبيه ،براي تنبّه و بيداري است و
بايستي کاملاً متناسب با شخص و عملي که از او سر زده است انتخاب شود .چشمپوشي ،اخم ،روي
ترش کردن ،روي برگرداندن ،ترک کردن ،قهر کردن ،به کنايه سخن گفتن ،اشارهي لفظي ،تذکّر،
سخن عادي ،سخن تند و مانند اينها مراتبي است که به عنوان دارويي مؤثر از جانب طبيبي حاذق
و دلسوز ـ والدين و مربّيان ـ انتخاب ميشود؛ و در صورتي که مرتبهاي لطيفتر نتيجه دهد،
تم
استفاده از مراتب شديدتر به هيچ وجه جايز نيست(.امام خميني2527 ،ق)572/2 :
جداي از تمام موارد فوق ،رواياتي که دلالت بر جواز تنبيه بدني کودک دارند و فقها بر اساس
آنها فتوا به جواز تنبيه بدني داده اند ،شايد با توجّه به جوّ آن زمان و اين که يگانه راه هدايت
مالکيت و
کودکان را تنبيهحقوق
بازارهايراهکارها براي تربيت فرزندان اطلاع نداشتند ،از ائمّه
نظم از ديگر
دانستند و
بدني مي
کارآمد صادر شده باشند .و بر همين اساس ،در روايات ديگري ممنوعيّت تنبيه بدني را
(عليهم السلام)

متذکّر ميشدند؛ يا راهکار ديگري مثل قهر کردن را براي تربيت و تنبيه معرّفي ميکردند و بيش از
831
آن که به تنبيه اشاره داشته باشند ،به اکرام ،رفق ،مدارا ،مهرباني ،عفو و  ...دستور ميدادند .علاوه

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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آن که ،زدن و تنبيه بدني آسانترين وسيلهاي است که هميشه در اختيار همه کس هست .نتيجه آن
که در اين زمان و با توجّه به اجماع جهاني که توسط کارشناسان فنّ تربيت در مورد عدم استفاده از
تنبيه بدني براي کودکان در همهي سطوح وجود دارد ،ميتوان به عدم جواز تنبيه بدني در دو سطح
خانواده و مدرسه قائل شد .در مواردي هم که به عنوان مجازات کيفري براي کودکان وضع شده
است ،هرچند که مؤيّداتي در اين زمينه ميتوان يافت ،اماّ بايد به حسب موضوع و به طور خاصّ،
در جاي خود بحث و بررسي شود؛ و مجال آن در اين رساله نيست.
1ـ حکم حکومي
اگر از مبحث گذشته و ادلّهي مطرح شده در آن ،نتوان به ممنوعيّت تنبيه بدني کودکان در
فقه اماميه رسيد ،و بر فرض جواز تنبيه بدني کودک ،از راه ديگري ميتوان به ممنوعيّت اجراي آن
در جامعه اسلامي رسيد؛ و آن از طريق حکم حکومتي است .به اين بيان که فقيه و حاکم شرع
اسلامي مي تواند از باب رعايت مصلحت جامعه و با توجّه به آثار سوئي که از تنبيه بدني ناشي
ميشود ،با حکم حکومي اجراي آن را ممنوع کند .همچون برخي ديگر از احکام اوّليّهي اسلامي
نظير رجم که بر اساس حکم وليّ فقيه و حاکم اسلامي ممنوع اعلام شد ،و هم اينک در جمهوري
اسلامي ايران اجرا نميشود.
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير و توضيح حکم حکومي مينويسد:
حکم حکومي تصميمهايي است که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها
به حسب مصلحت زمان اتّخاذ ميکند؛ و طبق آنها مقرّراتي را وضع کرده و به اجرا در ميآورد.
مقرّرات مذکور لازم الاجرا بوده مانند اصل شريعت .با اين تفاوت که قوانين آسماني غير قابل
تغيير و مقرّرات وضعي قابل تغييرند؛ و در ثبات و بقا تابع مصلحتي هستند که آنها را به وجود
آورده است(.عليدوست2833 ،ش)224 :
مرحوم امام خميني نيز در اين رابطه مينويسد:
حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلّي الله عليه و آله) است ،يکي از احکام
اوليه است و مقدّم بر تمام احکام فرعيه ،حتي نماز و روزه و حجّ است .حاکم ميتواند مسجد يا
منزلي را که در مسير خيابان است ،خراب کند؛ و پول منزلش را به صاحبش ردّ کند ...حکومت
مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است ،در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح
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کشور و اسلام باشد ،يک جانبه لغو کند( ...امام خميني2873 ،ش)541/10 :
برخي ديگر به جاي «حکم حکومي» ،از اصطلاح «فتواي حکومي» استفاده کرده و نوشتهاند:
براستنباط  /مهر
افزونسي و هشتم
تواند /شماره
ميمفيد
«فقيهنامه
هايي وکه در مسائل فردي و خُرد دارد ،در مسائل مربوط به
آبان 2831

حکومت و تا آنجا که معتقد است گستره شريعت است به استنباط احکام ،با تکيه بر ادله ،قواعد
شرعي و درک عقلي بپردازد .مصالح را در نظر بگيرد و با استمداد از کارشناسان يا حتي واگذاري
کار به آنها ـ در صورتي که انديشه فقهي او موافق اين واگذاري باشد ـ و در مرحله کشف حکم و
اجراي احکام مکشوف به اجتهاد بپردازد .بايد توجه داشت آنچه از اين اجتهاد و تلاش محمود به
دست ميآيد« ،حکم الاهي» است اولي يا ثانوي و چون ساير احکام الاهي که مجتهد استنباط
تم
ميکند ،نافذ است .چنانکه خواسته باشيم نامي مناسب بر اين استنباطها نهيم« ،فتاواي حکومي»
تعبير مناسبي است .البته بايد توجه داشت که وصف «حکومي» براي اين استنباطها و فتاوا به
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اعتبار تعلّق اين فتواها به مسائل مربوط به حکومت و سياست و نظام است ،نه به اعتبار صدور آن
از حاکم شرع .آنچه در کنار فتواي فقيه ـ اعم از فتواي حکومي و غير حکومي ـ مطرح ميشود،
احکامي است که توسط حاکم شرع صادر ميشود .در اينجا وابسته به انديشهاي که فقيه دارد،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
گستره «حکم حاکم» نيز معيّن ميشود .به عنوان مثال ،چنانکه معتقد به ولايت مطلقه باشيم و
 /مهر و آبان 2831
فقيهي مبسوط اليد در رأس قدرت قرار داشته باشد ،جدا از فتاواي حکومي که دارد ـ که نبايد به
اشتباه نام «حکم حکومي» بر آن نهاد و لوازم آن را مترتب کرد ـ احکامي که ماهيّت انشايي دارد و
انجام و ترک آن ،موافقت و مخالفت با حاکم به حساب ميآيد ،نيز از او صادر ميشود؛ در اينجا
است که ميتوان احکام حاکم را بر اين انشاءات و ابداعات مترتّب کرد.
چنانکه خواسته باشيم افزون بر «حکم حاکم» از اصطلاح ديگري نيز بهره بريم ،ميتوان از
تم
تعبير «حکم حکومي» براي بخشي از احکام حاکم که متعلّق آن مسائل مربوط به حکومت و نظام
است ،بهره برد؛ و اين واژه را در مورد آنها بهکار گرفت»(.عليدوست2833 ،ش 231 :و )210
به هر حال ،هر کدام از مباني که در نظر گرفته شود ،با توجّه به حصول مصلحت مکلّفان در
مالکيت و
ممنوعيت تنبيهحقوق
بازارهايآثار زيانبار و جبرانناپذير تنبيه بدني در کودکان ـ
خصوصنظمبا توجّه به
بدني ـ به

کارآمد
اسلامي ـ چه آن که جوّ حاکم بر جامعهي بين الملل به سمت و سوي حذف همهي
و حفظ نظام
انواع تنبيهات بدني کودکان است ،که اثرات قابل توجهي بر بر جامعه اسلامي خواهد داشت ـ ،
831
حاکم شرع و فقيه جامع الشرايط تنبيه بدني کودکان را به عنوان عملي ممنوع در جامعه اسلامي

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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اعلام کند.
8ـ عموم «أوفوا بالعقود»
افزون بر مطالب پيش گفته ،دولت جمهوري اسلامي ايران يکي از دولتهاي عضو
پيماننامهي حقوق کودک است که در آن همهي انواع و شکلهاي مجازات و تنبيهات بدني ،به
صراحت ممنوع اعلام شده است؛ و همچنين عضو ميثاق حقوق مدني وسياسي است که در مادّهي 7
آن به ممنوعيّت رفتارهاي غير انساني و بيرحمانه تصريح شده و در مادّهي  15نيز حمايت و
حفاظت کودکان در خانواده و توسط دولت خواسته شده است .سؤال اين است که آيا عضويّت در
اين عهدنامههاي بين المللي ـ به خصوص که ايران در رابطه با موادّي که به اين مسأله ميپردازد،
هيچ حقّ شرطي را قائل نشده است؛ چون شوراي نگهبان در مواردي که به عنوان مخالفت با شرع
نسبت به پيماننامهي حقوق کودک بيان ميکند ،در مورد ممنوعيّت تنبيه بدني کودکان و موادّ
مرتبط با آن اعتراضي نکرده است .و از اينجا معلوم ميشود که شوراي نگهبان ممنوعيّت تنبيه
بدني کودکان را به صورت مطلق مورد پذيرش قرار داده است .ـ ميتواند مانع اجراي مجازات
بدني در ايران شود؟
پاسخ اين سؤال مثبت است؛ چرا که عموم «أوفوا بالعقود»(سوره مائده )2 :شامل اين مورد
نيز ميشود .علاوه بر اين ،مواردي نيز وجود دارد که پيامبر و يا ائمّه (عليهم السلام) با کفّار و
ديگران عهدنامه ميبستند ،و برخي از احکام مسلّم اسلامي را معلّق ميساختند؛ به گونهاي که در
صلح امام حسن (عليهالسلام) مسألهي امامت و رهبري جامعه اسلامي ـ زعامت اجرايي ـ کنار
رفت؛ و حضرت خلافت را به جهت مصالح مسلمين به معاويه واگذار کردند .و يا در پيمان صلح
حديبيّه ،رسول اکرم (صلّي الله عليه وآله) موافقت نمودند که بهجاي «بسم الله الرّحمن الرّحيم» در
بالاي پيمان نامه «باسمک اللّهم» نوشته شود؛ و يا عنوان «رسول الله» از کنار اسم آن حضرت
برداشته شود؛ و يا اگر کسي از مسلمين به سمت قريش بگريزد ،قريش موظّف نيست که او را
بازگرداند(.سبحاني2834 ،ش 238/1 :به بعد) حال ،اين مسأله در موضوع مورد بحث ما نيز
ميتواند جاري شود .به صورت که همانگونه که پيامبر و ائمّه (عليهم السلام) با در نظر گرفتن يک
رشته مصالح عالي پيمان نامه را امضا کردند و دست از برخي امور کشيدند ،حاکم اسلامي و وليّ
فقيه نيز همين کار را کرده و با در نظر گرفتن مصلحت عمومي جامعه و اين که دولت اسلامي عضو
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پيماننامه ي حقوق کودک است که در آن تنبيه بدني کودکان به عنوان عملي ممنوع شناخته شده
است ،مانع اجراي اين مجازات در حکومت اسلامي شود.
مهر و
اينجاسي و
مفيد /درشماره
اي که مرحوم امام خميني به رياست جمهور وقت نوشتند
هشتم /نامه
دوباره به
نامهاست
مناسب
آبان 2831

اشارهاي داشته باشيم .ايشان در اين نامه بيان ميکنند ...« :بايد عرض کنم حکومت که شعبهاي از
ولايت مطلقه رسول الله (صلّي الله عليه وآله) است؛ يکي از احکام اوّليه اسلام است؛ و مقدّم بر
تمام احکام فرعيه ،حتي نماز و روزه و حجّ است .حاکم ميتواند مسجد يا منزلي را که در مسير
خيابان است ،خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند .حاکم ميتواند مساجد را در موقع
لزوم تعطيل کند؛ و مسجدي که ضِرار باشد ،در صورتي که رفع بدون تخريب نشود ،خراب کند.
تم
حکومت ميتواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است ،در موقعي که آن قرارداد
مخالف مصالح کشور و اسلام باشد ،يکجانبه لغو کند .و ميتواند هر امري را ،چه عبادي يا غير
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
عبادي است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است ،از آن مادامي که چنين است ،جلوگيري کند.
حکومت ميتواند از حجّ ،که از فرايض مهمّ الهي است ،در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي
دانست ،موقتاً جلوگيري کند(».امام خميني2873 ،ش)541/10 :
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
برخي ديگر از فقها نيز در پاسخ به اين پرسش که «در حکومت ديني مورد نظر شما چنانچه
 /مهر و آبان 2831
معاهده اي بين المللي امضا و تصويب شود که مفاد برخي از مواد آن بر خلاف ظاهر برخي از احکام
اسلامي باشد ـ به عنوان مثال معاهدهاي امضا شود که در آن مجازات اعدام منع شده است ـ عمل به
حکم شرعي مقدّم است يا پايبندي به مفاد معاهده؟ در همين فرض ،اگر چنين معاهدهاي توسط
حکومتي طاغوتي (غير شرعي) امضا و تصويب شود و سپس حکومت ديني جايگزين آن حکومت
گردد ،چه حکمي دارد؟ آيا حکومت اسلامي بايد مطابق قوانين بين المللي به آن معاهده پايبند باشد
تم
يا ميتواند آن را (يا برخي از مواد آن را) نقض نمايد؟ و اساساً آيا قاعده «نفي سبيل» بر اصل
«لزوم وفاي به عهود و عقود» حاکم يا وارد است يا خير؟» چنين مرقوم داشتهاند:
« اصولاً يک حکومت ديني موظف است حتي المقدور احکام اسلامي را ـ که اکثريت مردم بر
حاکميت نظم
حقوق بامالکيت و
بازارهاياند ـ به اجرا در آورد؛ اما اگر به خاطر شرايط خاص
بيعت کرده
اساس عمل به آنها
کارآمدبعضي احکام شريعت ،مستلزم عوارض سوء و فوت مصالح مهمتري براي حاکميت
جهاني ،عمل به

ديني يا مردم گردد ،موقّتاً بايد اجراي آن تا زمان رسيدن و بازسازي شرايط مناسب براي اجرا
831
متوقف شود.

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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در فرض سؤال ،چنانچه باقيماندن بر معاهدات بين المللي مورد اشاره براي کيان حاکميت
ديني و عدم انزواي جهاني آن لازم باشد ،و خروج از آن از نظر قانون ،مستلزم عوارض منفي
سياسي يا اقتصادي غير قابل اغماض شود ،با توجه به رعايت مرجحات باب تزاحم ،اجراي بعضي
احکام که منافات با هدف فوق دارد ،موقتاً متوقف ميگردد .و در فرض مذکور ،بين اين که قبل از
تشکيل حکومت ديني ،حکومت طاغوتي در معاهدات بين المللي عضويت داشته است يا نه ،فرقي
وجود ندارد .از روايات دالّ بر اين که حضرت امير (عليه السلام) فرمود :هيچ حدّي را در سرزمين
دشمن بر کسي اجرا نميکنم ،ميتوان براي اصل مسأله استفاده نمود .در بعضي از اين روايات،
عدم اجراي حدّ در سرزمين دشمن تعليل شده است به اين که ممکن است شخص مورد حدّ به
دشمن ملحق شود(.حرّ عاملي2133 ،ق /23 :باب  20از ابواب مقدّمات حدود) از اين تعليل
فهميده ميشود که اگر مصلحت اهمّي در بين باشد ،بايد اجراي حدّ را موقّتاً متوقف نمود.
و به طور کلّي در تصويب معاهدات بين المللي چنانچه آزادي ارادهي طرفهاي معاهده و
مصالح عمومي لحاظ شده باشد ،و در آنها تقلّب يا حيله و يا در اصطلاح حقوق بين الملل يکي از
عيوب رضا به کار نرفته باشد ،معاهده براي اطراف آن الزام آور است و بايد به مفاد آن عمل
نمايند؛ و از آنجا که طرفهاي معاهده در التزام به آن داراي آزادي و اختيار بودهاند ،التزام در
برابر آن با قاعده نفي سبيل نيز منافاتي ندارد؛ زيرا ،قاعده نفي سبيل تنها در مواردي بر عمومات يا
اطلاقات ادلّهي لزوم وفاي به عهد و عقد تقدّم داشته و مخصّص يا مقيّد آنها ميباشد که نفس
معاهده و قرارداد يا عمل به آن ،سيطرهي غير مسلمان بر مسلمان را به دنبال داشته باشد .و بر اين
اساس ،اگر معاهدهاي توسط حکومت غير شرعي هم امضا يا تصويب شده و شروط فوق الذکر در
آن رعايت شده باشد ،باز مفاد آن الزامآور است .ولي نه به عنوان اين که حکومت شرعي طرف
معاهده و قرارداد بوده است؛ بلکه فقط به خاطر تحفّظ بر مصالح عمومي برتر که در هر صورت لازم
المراعات است .و در حقيقت ،در اين فرض ،حکومت صالح با امضاي معاهده و قرارداد حکومت
غير شرعي خودش در مرحلهي بقا و استمرار ،طرف معاهده و قرارداد ميباشد(».منتظري،
2837ش54 :ـ)57
بنابراين ،با اين ديدگاه و مبناي فقهي ،حاکم اسلامي ميتواند از تنبيه بدني کودکان جلوگيري
کند.
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يادداشتها
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
2831دارد:
مقرر مي
 .1متخذ از بند  7اعلاميه کهآبان

2.The Best Interest of Child.

"In all actions related to children, the best interests of the child shall be a primary
consideration".
8. Charter of Fundamental Rights of the European Union; 2000-12-18 EN Official
Journal of the European Communities C 364.
5. In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private

institutions, the child's best interests must be a primary consideration.
4. African Charter on the Rights and Welfare of the Child; OAU Doc.

تم

CAB/LEG/24.9/49 (1990), entered into force Nov. 29, 1999.
2. In all actions concerning the child undertaken by any person or authority the
best interests of the child shall be the primary consideration.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

 .7در روايتي نيز از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) وارد شده است که رابطـه فرزنـدان بـا والـدين بـر اسـاس
حقوق متقابل تنظيم ميشود؛ آن حضرت ميفرمايد« :يلزم الوالد من الحقوق لولده ما يلـزم الولـد مـن الحقـوق لوالـده».
ر.ک :محمد محمدي ريشهري ،ميزان الحکمة ،ج ،28ص401؛ علاء الدين بن حسام الدين متقي هندي ،کنز العمّال فـي
2501ق) ،ج ،22ص.555
الرسالة،
مؤسسة
(بيروت:
الأفعال،
هشتم
سي و
شماره
مفيد /
أحاديث الأقوال ونامه

 .3اين قيد از آيات شريفه قرآن کريم استفاده ميشود که خداوند متعال در سوره انعام ميفرمايد :خداوند هر کس را بـه

 /مهر و آبان 2831

مقدار توانايي خود تکليف کرده است{ :لاَ نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}.
 .1اگر بخواهيم تشبيهي داشته باشيم ،مثل اين فتوا ميماند که «ماهي در صورتي که فلس داشته باشد ،خـوردنش حلـال
است» .حال ،اگر ماهي ،فلس نداشته باشد ،خوردن آن جايز نيست ،و حرمـت تکليفـي دارد .در ايـن بحـث نيـز گفتـه
ميشود« :تنبيه بدني در صورتي که به مصلحت کودک باشد ،جايز است»؛ لذا ،جـواز تنبيـه بـدني منحصـر در مـواردي
است که مصالح عاليه کودک آن را پذيرا باشد؛ در غير اين صورت ،تنبيه بدني کودکان ،حرام و ممنوع است.
 .20خداوند در آيهي  12از سورهي مبارکهي احزاب خطاب به مردم و مؤمنين ميفرمايد« :ولکم في رسـول اللـه اُسـوة

تم

حسنة».

منابع
قرآن کريم

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي

کارآمدمّد (شيخ صدوق) ،من لا يحضره الفقيه ،قم ،انتشارات جامعه مدرّسين2505 ،ق ،چاپ سوم.
ابن بابويه قمي ،مح

تميمي آمدي ،عبدالواحد ،غرر الحکم و درر الکلم ،بيروت ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات2507 ،ق.

831حسن ،تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ،تهران ،مکتبة الاسلامية،
حرّ عاملي ،محمّد بن
2133ق.

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

راهكارهاي تقريب ديدگاه فقه اماميه و نظام بين الملل حقوق بشر در مسأله تنبيه بدني كودكان
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حسني ،سيدجواد« ،بررسي تحليلي تنبيه از منظر روايي ،فقهي و روانشناسي» ،مجله معرفت ،شماره  ،88فروردين و
ارديبهشت 2871ش.
حسيني مراغي ،سيد ميرعبدالفتاح ،العناوین الفقهية ،قم ،مؤسسة النشر الاسلامي2527 ،ق.
حلّي ،ابن ادريس ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،قم ،مؤسسة النشر الاسلامي2522 ،ق.
خوانساري ،محمّد ،شرح غرر الحکم و درر الکلم ،تصحيح و تعليق :ميرجلال الدين حسيني ارموي ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تهران2820 ،ش.
دلشاد تهراني ،مصطفي ،سيره نبوي (منطق عملي) ،دفتر چهارم :سيره خانوادگي ،تهران ،انتشارات دريا2832 ،ش.
دلشاد تهراني ،مصطفي ،سيري در تربيت اسلامي ،تهران ،انتشارات دريا2834 ،ش.
راغب اصفهاني ،حسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تهران ،نشر الکتاب2505 ،ق.
راوندي ،قطب الدين سعيد بن هبة الله ،فقه القرآن في شرح آيات الاحکام ،قم ،کتابخانه آيتالله مرعشي
نجفي2504 ،ق.
رهايي ،سعيد ،اصل عاليترين منافع کودکان در حقوق بينالملل و فقه اماميه ،ارائه شده در سومين همايش
بينالمللي حقوق بشر دانشگاه مفيد.
ريشهري ،محمّد ،ميزان الحکمة ،تهران ،دارالحديث2511 ،ق ،چاپ اول.
سبحاني ،جعفر ،فروغ ابديت ،قم ،بوستان کتاب2834 ،ش.
طبرسي ،فضل بن حسن ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو2871 ،ش.
طوسي ،محمّد بن حسن ،المبسوط في فقه الإمامية ،تهران ،المکتبة المرتضوية2873 ،ق.
عبده ،محمّد و محمّد رشيد رضا ،تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار ،تصحيح و تعليق :سمير مصطفي رباب،
بيروت ،دار احياء التراث العربي2518 ،ق.
عليدوست ،ابوالقاسم ،فقه و مصلحت ،تهران  ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي2833 ،ش.
فاضل لنکراني ،محمّد ،تفصيل الشریعة في شرح تحرير الوسيلة ،کتاب الحجر ،قم ،مرکز فقه الائمّة الاطهار،7
2514ق.
فاضل لنکراني ،محمّد ،تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ،کتاب النکاح ،قم ،مرکز فقه الائمّة الاطهار،7
2512ق.
کرکي ،علي بن حسين ،جامع المقاصد ،قم ،مؤسسة آل البيت2503 ،ق.
کريمي جهرمي ،علي ،الدرّ المنضود في احکام الحدود (تقريرات درس فقه آيت الله گلپايگاني) ،قم ،دار القرآن
الکريم2521 ،ق.
کليني ،محمّد بن يعقوب ،الکافي ،تهران ،دار الکتب الاسلامية2827 ،ش.
ليثي واسطي ،علي بن محمد ،عيون الحکم و المواعظ ،تحقيق :حسن حسيني بيرجندي ،تهران ،دار الحديث،
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2872ش.
متّقي هندي ،علاء الدين بن حسام الدين ،کنز العمّال في أحاديث الاقوال و الافعال ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
2501ق.
آبان 2831
مجلسي ،محمّد باقر ،بحار الانوار ،بيروت ،داراحياء التراث العربي2508 ،ق ،چاپ سوم.
منتظري ،حسينعلي ،حکومت ديني و حقوق انسان ،قم ،ارغوان دانش2837 ،ش.
موسوي خميني ،سيد روح الله (امام خميني) ،تحرير الوسيلة ،قم ،انتشارات جامعه مدرّسين2527 ،ق.
موسوي خميني ،سيد روح الله (امام خميني) ،صحيفه امام ،مجموعه آثار امام خميني(س) ،تهران ،مؤسسه تنظيم و
نشر آثار امام خميني(س)2873 ،ش ،چاپ اوّل.
نجفي ،محمّدحسن،تمجواهر الکلام ،بيروت ،دار احياء التراث العربي2505 ،ق.
هيثمي ،نورالدين علي بن ابيبکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بيروت ،دارالکتب العلمية2503 ،ق.

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
 /مهر و آبان 2831
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حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831

حقوق مالکيت و نظم بازارهاي
کارآمد
831
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