حق برخورداری کودکان از هويت اجتماعي
و نسبت آن با اولويت والدين در انتخاب نوع
آموزش و تربيت فرزندان
سيد مسعود نوري
عضو هيئت علمي پژوهشي دانگشاه مفيد

چکیده
این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق
تقدم برخوردارند ،موضوعی است که اجمالاً در متون دینی ،قوانین و رویههای ملی و بین المللی پذیرفته شده است.
پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان ،از جمله کودکان مربوط به اقلیتها،
خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاد ه کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویتیابی
آنان را مختل کند ،چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا
مشخص کند که بر اساس آموزههای فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پارهای قوانین ،حق ا ولویت والدین در
انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان ،حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما
نظر به اهمیت فوق العاده موضوع ،ضروری است قانونگذار برخورد فعالتری با مسئله نموده و مقررات صریحتر و
جامعتری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.
واژگان کلیدی :حقوق کودک؛ هویت اجتماعی کودک؛ حق اولویت والدین در انتخاب نوع تربیت کودک؛ کودکان اقلیتها.

مقدمه
امروزه ،بيش از پيش آشکار است که کودکان از حقوق مختلفي برخوردارند :حق حيات ،2حق
بهرهمندی از سلامت جسمي و رواني ،1رفاه 8و تعليم و تربيت  4از بنيادينترين حقوق آنان است.
کشورها و رهبران جهان در اسناد متعدد 5ـ از جمله آغاز اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد که دبير کل
وقت آنرا سندی راهنما برای سدهای جديد وصف کرده است ـ 6بر وظيفه خطير خويش در پاسداری
از حقوق کودکان اينگونه اقرار آوردهاند« :به عنوان رهبران ،نسبت به همه مردم جهان ،به ويژه آسيب
پذيرترين آنان و به خصوص کودکان جهان که آينده به آنها تعلق دارد ،وظايفي داريم».
حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 1بهار و تابستان.18 -56 ،)1811

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831

55

سيدمسعود نوري

اين نوشتار پس از اشارهای گذرا به حقهای کودک (گفتار اول) ،تأملي دارد درباره نقش
خانواده در هويتيابي کودکان (گفتار دوم) ،آنگاه حق اولويت والدين در انتخاب نوع تربيت و
نامه مفید  /شماره

آموزش فرزندان را ميکاود (گفتار سوم) ،وضعيت پيچيده کودکان متعلق به اقليتها را در بخشي
سی و هشتم  /مهر و

(گفتار چهارم) و در نهايت ،ضرورت تحديد حق اولويت والدين در انتخاب نوع
مجزا مطرح ميکند
آبان 2831
تربيت و آموزش فرزندان را به منظور تأمين مصالح و حقوق کودکان مطرح ميسازد (گفتار پنجم).
گفتار اول) حقوق شناسایی شده برای کودکان در اسناد حقوق کودک و گزارشهای یونیسف
همانگونه که اشاره شد ،کنوانسيون حقوق کودک ،مهمترين سند بينالمللي است .اين سند،
مشتمل بر يکتممقدمه و  54ماده ،اساسيترين حقوق کودکان را بيان کرده است .از جمله :حق
حيات (ماده  ،)6حق داشتن نام و تابعيت (ماده  ،)7حق ابراز عقيده در مورد خود (ماده  ،)21حق
نامه مفيد /
استفاده اطلاعات (ماده  ،)28حق برخورداری از تربيت و رشد که به صورت تکليف مشترک
شماره سي و هشتم
والدين مطرح شده (ماده  ،)23برخورداری از آموزش ابتدايي رايگان و اجباری (ماده  ،)13حق
تفريح ،بازی ،آرامش و فرصت مناسب برای شرکت در زندگي فرهنگي و هنری (ماده  ،)82حق
برخورداری کودکان متعلق به اقليتهای قومي ،بومي و مذهبي در تعليم ديدن متناسب با فرهنگ و
نامه مفيد /
مذهب و زبان خود (ماده  ،)83حق برخورداری از محاکمه منصفانه و اصول برائت و قانوني بودن جرم
شماره سي و هشتم
آباننشدن قانون و تفکيک زندان کودکان از بزرگسالان (مواد  87و .7)43در
عطف وبماسبق
و مجازات /و مهر
2831نيز برخي حقوق کودکان با توجه به سن هر گروه فهرست شده است.3
اسناد يونيسف
شماری از حقوق مذکور در اين اسناد ،درحقيقت بيان مشروحي از حق حيات و حق
برخورداری از تغذيه مناسب و حق سلامت کودکان است؛ اما بسياری از آنها نيز به جنبههای
اجتماعي شدن و هويتيابي کودکان توجه دارند .به عنوان نمونه؛ انگيزش مناسب برای زبان
گشايي؛ حق برخورداری از فرصتهايي برای ابراز وجود و تقويت حس همکاری و حضور در
تم
فعاليتهای گروهي؛ حمايت برای رشد بيشتر مهارتهای زباني از طريق سخن گفتن و خواندن
[به ويژه در جمع] .شناسايي اين حقوق برای کمک به کودک است تا خويش را بازشناسد و هويت
خود و تفاوتهايش با ديگران را درک کند .ميتوان درباره چيستي و قلمرو اين حقوق يا نسبت
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق
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آنها با همديگر و مواردی از اين دست سخن گفت؛ اما اکنون وجهه همت بررسي نسبت اين حقوق
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

کودکان با حق اولويت والدين در انتخاب نوع فرزندان خويش است.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

گفتاردوم) نقش خانواده در تربیت و آموزش کودکان

ت و نظم بازارهاي كارآمد

كارآمداز حقوقي
بازارهاي بايد
مالكيت وکهنظمهر کودک
پذيرفته شد
در گفتار پيش ،اين مسئله به عنوان اصلي موضوعي حقوق
بهرهمند باشد؛ مثلاً بايد زباني فراگيرد تا بتواند با ديگران ارتباط برقرارکند و بايد تحت تعليم و تربيت
قرارگيرد تا از مهارتهای زندگي برخوردار شود .اما مسئله اين است که او دستکم در دهه نخست
زندگي ،توان انتخاب درباره چگونگي و کيفيت آموزشهايي که دريافت ميکند را ندارد و بسياری از
بخشهای مختلف اين فرآيند ،بدون آنکه خود در اين باره تصميمي گرفته باشد در خانواده اتفاق ميافتد.
مهمترين دوران فراگيری و تربيتپذيری آدمي ،سالهای نخست زندگي او است و دقيقاً در همين
روزگار است که فرد توان انتخابگری ندارد و ناگزير بايد کساني به ياری او آيند و دستش را گيرند.
تأکيد جامعهشناسان و فيلسوفان تعليم وتربيت بر نقش خانواده در شکلگيری شخصيت کودک ،دقيق ًا
برخاسته از اين ضرورتها است .اهميت خانواده در هويتدهي به افراد ،عموماً امری مسلم شمرده
ميشود .جامعهشناسان برآنند« :زماني که درباره انتقال اولين مهارتهای رفتاری ،سادهترين نوع دانش و
اساسيترين ارزشهای انساني از يک نسل به نسل ديگر فکر ميکنيم (از قبيل ترجيح داد ِن راستگويي
بر دروغگويي ،مهرباني بر بيرحمي ،اعتماد بر فريب و  )...مشخص است که همواره خانواده را يکي از
اساسيترين عوامل تعليم و تربيت در اجتماع به حساب ميآوريم» (توسلي.)33:2878 ،
اهميت خانواده ،امری چند بُعدی است؛ يعني :به عنوان اساس جامعه انساني اهميت والايي
دارد؛ از لحاظ تاريخي ،خانواده و روابط خويشاوندی نخستين ريشههای حيات اجتماعي انساني را
تشکيل ميدهد و همچنين اين نهاد بيجايگزين در تعليم و تربيت افراد جايگاه رفيعي دارد .افراد
در خانواده متولد ميشوند و در آن ميبالند و نيز در همان جامعه کوچک است که فرآيند جامعهپذيری
(اجتماعي شدن نخستين) را تمرين ميکنند ،تمريني که خود بخشي از بازی اصلي زندگي است.
کارکرد ديگر خانواده فراهم کردن زمينه استمرار حيات فرهنگي جامعه است .به بيان ديگر ،تأثير
خانواده از لحاظ مکاني به قلمرو خانه و از بُعد زماني به سالهای اوليه دوران کودکي منحصر نميشود؛

51

سيدمسعود نوري

خانواده پيوسته منشها و کيفيت زندگي و باورهای موروثي خود را باز توليد ميکند و خود را
همانگونه که بر اجتماع تأثير مينهد ،با شرايط اجتماعي هماهنگ مينمايد؛ اين بدان معنا است که
نامه مفید  /شماره

برای کودک از آغازين روزهای زندگي تا بزرگسالي ،خانواده پيوسته به عنوان واسطه عمل کرده و
سی و هشتم  /مهر و

2831و جامعه است (پيشين .) 33 -35 :بعيد مينمايد حتي هواداران بينش
آبان فرد
زمينهساز تعامل
ژنتيکگرای افراطي نيز بتوانند امپراتوری ژنها 8را بيمعارض بدانند و اثر محيط و خانواده را
يکسره ناديده انگارند .دولتها نيز به اين نقش بيبديل خانوادهها واقفاند و از اين رو است که با
تشکيل يا حمايت از نهادهايي مانند انجمن اوليا و مربيان سعي دارند با آموزش خانوادهها ،به آنان
کمک کنند تا نقش خويش را در پروراندن نسل آينده بهتر ايفا نمايند (اسدی.)38-34 :2833 ،
تم
بند 8ماده  26اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اين باور تأکيد کرده است و ميگويد« :خانواده
اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهرهمند شود» .بند الف
اساسي
مفيد /
رکن طبيعي ونامه
حقوق بشر (بيانيه قاهره ،مصوب سازمان کنفرانس اسلامي  5اوت  )2883هم
ماده  5اعلاميه
اسلامي هشتم
شماره سي و
با اين عبارت آغاز ميشود« :خانواده ،پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن ميباشد .»...
در مقدمه کنوانسيون حقوق کودک که مباني نظری و توجيهي آن سند بيان ميشود ،آمده است:
مفيدکه /خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي برای رشد و رفاه
اعتقاد به اين
«[ ]...نيز با نامه
شمارهخودسي و
هشتمکودکان ميبايست از حمايتها و مساعدتهای لازم برخوردار شود به
خصوصاً
تمام اعضای
سئوليتآبان
مهرم و
های خود را در جامعه ايفا کند» .اصل  23قانون اساسي جمهوری اسلامي
نحویکه/بتواند
ايران نيز2831
همسو با همين ديدگاه ،خانواده را «واحد بنيادی جامعه اسلامي» خوانده است.
به رسميت شناختن ولايت قهری پدر و جد پدری بر کودکان در فقه ،23حقوق 22و نصوص
قانوني21؛ همچنين پيشبيني نهادهايي چون حضانت ،28وصايت 24و قيمومت 25به جهت تعيين
حدود وظايف و حقوق والدين و ديگر اشخاص ذیربط نسبت به کودکان است.26
تم
گفتارسوم) حق اولویت والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش فرزندان
بر اساس متون فقهي ،تربيت اطفال به والدين سپرده شده است؛ صاحب جواهر نوشته است:
«حضانت همانطور که در قواعد و مسالک گفته شده ،ولايت و اختيارداری نسبت به تربيت طفل و
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق
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امور وابسته به آن است» .آنگاه مفصلاً بيان ميکند اين حق تا چند سالگي از آنِ مادر است و از چه
زمان پدر در اِعمال آن اولويت دارد.27

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

مالكيت و نظم
از قوانين ايران نيز ميتوان همين نکته را برداشتحقوق
كارآمدميگويد:
بازارهايمدني
 2263قانون
کرد .ماده
همانكارآمد
بازارهاي
مادةو نظم
«نگاهداری اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است» .ت
قانون نيز تصريح دارد:
2273
بازارهاي
حقوق مالكيت
كارآمداقدام کنند
مقتضي
خويشوبرنظمحسب
« ابوين مکلف هستند که درحدود توانايي خود به تربيت اطفال

و نبايد آنها را مهمل بگذارند».23
اسناد بينالمللي نيز آنگاه که حق برخورداری افراد ازآموزش را مطرح ميکنند ،بيدرنگ از والدين
به عنوان کساني که در انتخاب نوع آموزش فرزندان خود اولويت دارند ،ياد ميکنند .تاريخچه ماده 16
اعلاميه جهاني حقوق بشر جالب توجه است .به رغم اينکه آموزش و پرورش به عنوان يکي از حقوق
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ،قابل مخالفت نيست ،به دليل اختلاف نظر در برخي مسائل پيراموني،
پيش نويس ماده  16تهيه شده در کميسيون مربوط ،چند بار اصلاح شد .از يک سو اصل آموزش و
پرورش اجباری مطرح بود که بر اساس آن کودکان بهرغم تمايلات احتمالي والدين يا افراد ديگر به
محروم ساختن آنان از حق آموزش ابتدايي ،بايد از اين حق بهرهمند شوند؛ از سوی ديگر بسياری از
نمايندگان دولتها خواستار حمايت از حقوق والدين در مورد آموزش و پرورش فرزندان خود بودند
(جانسون .)73-78 :2877 ،بند  2ماده  16حق بهرهمندی همگان از آموزش و پرورش را به رسميت
شناخته و آموزش ابتدايي را اجباری شمرده است؛ بند  1از مفاد و محتوای نظام آموزشي ياد کرده و
سرانجام بند  8حق اولويت والدين در انتخاب چگونگي و کيفيت آموزش فرزندان را پذيرفته است« :پدر
و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران ،اولويت دارند» .اعلاميه حذف
تمامي اشکال تعصب و تبعيض بر مبنای دين يا عقيده( 28مصوب )2832نيز در بند 2ماده  ،5حق والدين
يا برحسب مورد ،اوليای قانوني کودک در انتخاب نوع آموزش ديني و اخلاقي او را به رسميت
ميشناسد .سپس در بند  1هم بر جنبه اثباتي حق برخورداری کودک از آموزش ديني يا عقيدتي مطابق
آمال والدين يا برحسب مورد ،اوليای قانوني خود تصريح ميکند و هم بر جنبه سلبي موضوع؛ يعني:
کودک نبايد وادار شود تحت آموزشي درباره دين يا عقيده ،برخلاف آمال والدين قانوني خود قرار گيرد و
در نهايت به عنوان رهنمودی کلي گفته شده است« :در اين مورد تأمينِ بهترين منافع کودک بايد مدنظر
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باشد 13».بند الف ماده  7اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز حق کودک نسبت به تحت حفاظت و تربيت
قرارگرفتن را مطرح ميکند و والدين ،جامعه و دولت را موظف به تأمين آن حق ميکند ،آنگاه در بند «ب»
نامه مفید  /شماره

ميگويد« :پدران و کساني که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ،حق انتخاب نوع تربيتي را که برای
سی و هشتم  /مهر و

2831با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقي و احکام شرع دارند».
آبانخواهند،
فرزندان خود مي
نکته قابل توجه در ماده  7اعلاميه اسلامي آن است که انتخاب نوع تربيت فرزندان را بر عهده
پدران نهاده است ،در حاليکه بند  8ماده  16اعلاميه جهاني حقوق بشر ،برای پدر و مادر ـ بي هيچ
تفاوتي ـ اين اولويت را نسبت به ديگران به رسميت شناخته است .يادآوری ميشود شماری از
استادان حقوق ايران نيز در شرح ماده  2273قانون مدني نوشتهاند« :تربيت طفل را پدر و مادر به
تم
اشتراک به عهده دارند و حق تقدم مادر ويژه نگاهداری [طفل] است؛ با وجود اين ،در اختلاف
رياست /شوهر بر خانواده [ماده  2235قانون مدني] تقدم اراده او است».
ايج مفيد
سليقهها ،از نتنامه
ماده  ،2273توضيح )1
سي :وذيل
2877
(کاتوزيان،
هشتم
شماره
با صرفنظر از پارهای جزئيات و موارد خلاف معمول و استثنايي که قاعده را نميتوان برپايه آنها
وضع کرد ،بايد برای والدين حق اولويتي در انتخاب نوع تربيت و محتوای برنامه آموزشي کودکانشان
مفيدـ /حتي اگر آمار و گزارشهای موجود درباره کودکآزاری در محيط خانواده
هر روی
پذيرفت؛ زيرا بهنامه
باشيم،وکههشتم
شماره سي
متأسفانه در سراسر دنيا ،اعم از کشورهای پيشرفته صنعتي و جز آنها وجود
را بهياد داشته
کس ويا آبان
بايد بهمهر
دارد ـ /
کساني حق تصميمگيری درباره چند و چون آموزش و پرورش کودکان را داد.
2831سخن از کودکان است؛ يعني آنان که قدرت عقلاني تصميمگيری در اين خصوص را
فراموش نکنيم
ندارند .حال چه کساني اولي و ارجح از والدين ميباشند که به مقتضای مهر و عاطفه طبيعي نسبت به
کودکان خود ،دلسوزترين افراد نسبت به آنانند! همانگونه که ملاحظه شد افزون بر ماده  2263قانون
مدني ايران ،اسناد بينالمللي که معمول ًا برآيند گفتوگوی صاحبنظران از جای جای گيتي و آيينه
باورها و فرهنگهای مختلف است نيز اين اولويت را برای والدين به رسميت شناختهاند.
تم
اينک سخن در اين است که آيا اين حق اولويت والدين يا کساني که به عنوان وصايت،
قيمومت و عناوين قانوني مشابه ـ مثلاً پدرخوانده و مادرخوانده در آن دسته از نظامهای حقوقي که
حقوق رسميت شناختهاند ـ از اين حق برخوردار ميشوند ،قابل تحديد است؟ اگر
فرزندخواندگي را به
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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آنان در تعليم و تربيت کودک روشي در پيش گيرند که روند اجتماعي شدن وی را مختل کند و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

توان رقابت و برابری وی با گروه همسالانش را از بين برد و هويت وی را تحت تأثير منفي قرار
مالكيت و نظم
كارآمددلسوزانه
بازارهايهرچند
تصميم غلط،
حقوق منفي
دهد ،چگونه ميتوان در دفاع از اين کودک اقدام کرد و آثار

اوليای وی را محو کرد يا از تأثير آن کاست؟

ت و نظم بازارهاي كارآمد
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

گفتار چهارم) وضعیت پیچیده آموزش کودکان متعلق به اقلیتها
گمان اين است که امروزه نتوان کشوری يافت که همه ساکنانش از نژاد واحد بوده و به يک
زبان سخن گويند و از يک آيين مذهبي پيروی کنند .در هرکشوری گروههايي که در يکي از اين
عناصر با ديگران متفاوتاند و به ديگر سخن اقليت نژادی ،قومي ،زباني يا مذهبي ميباشند ،وجود
دارند .آساني مهاجرت ،کوچهای اجباری يا جستوجوی کار و امنيت سبب شده مسائل مربوط به
اقليتها اهميت روزافزون يابد .12ناگفته نماند در تعريف اقليت ( )Minorityگفتوگو زياد است.
در مجموع چه بسا بتوان اين تعريف را پذيرفت« :اقليت ،گروهي از اتباع يک کشور ميباشند که
از لحاظ قومي ،نژادی ،زباني يا مذهبي از ديگر مردم متفاوت بوده و از لحاظ تعداد کمترند و
قدرت حکومت را در دست ندارند( ».مهرپور )276 :2873 ،يادآوری ميشود ذيل مباحث مربوط
به اقليتها ،رعايت حقوق گروههايي چون مهاجرين ( ،)Migrantsپناهندگان ( ،)Refugeesبوميان
( ) Indigenous Peoplesو امثال آنها نيز مطرح است ،هر چند تعريف مصطلح اقليت و اجرای همه
احکام خاص اقليت شامل آنها نباشد .کميته حقوق بشر در سال  2884در تفسيری ذيل ماده 17
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي 11اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ ،زبان و مذهب فقط
مربوط به اقليتهای شناخته شده و تثبيت شده نيست؛ بلکه افراد متعلق به گروههای جديد مانند
کارگران مهاجر را نيز شامل ميشود (مهرپور.)276-277 :2873 ،
با توجه به آنچه گذشت ،در ادامه ،با استفاده از عبارت «اقلیتها و گروههای مشابه» همه
دستههای نامبرده را ياد ميکنيم.
اينک وجهه همت بخش قابل توجهي از اسناد و فعالان حقوق بشری ،شناساندن و تضمين
احترام به هويت و حقوق اقليتها و گروههای مشابه است .اکنون سخن آن نيست که دولتها
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نبايد اقليتها و گروههای مشابه را قلع و قمع نکنند؛ اين امری مسلم و بديهي تلقي ميشود .سخن
آن است که حکومتها موظفاند با اختصاص بودجه و امکانات ،آنان را درحفظ موجوديت و
نامه مفید  /شماره

هويتشان ياری رسانند تا در اکثريت استحاله نشوند .ماده  83کنوانسيون حقوق کودک تصريح
سی و هشتم  /مهر و

2831که اقليتهای قومي و مذهبي و يا اشخاص بومي زندگي ميکنند ،کودکي که
کشورهايي
دارد« :در
آبان
متعلق به اين اقليتها است بايد به همراه ساير اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود
و تعليم و اعمال مذهب خود و يا زبان خود برخوردار باشد» .از جديدترين و بارزترين اسناد دلالت
کننده بر اين موضوع ،اعلاميه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليتها مصوب  2881مجمع
عمومي سازمان ملل متحد است .ماده  2اين اعلاميه ميگويد« :دولتها بايد از موجوديت و هويت
تم
اقليتهای ملي ،نژادی ،فرهنگي ،مذهبي و زبانيِ واقع در قلمرو خود حمايت نموده و شرايط و
مفيد و /رشد هويت آنها را تشويق نمايند  .»...اعلاميه جهاني گوناگوني فرهنگي
وضعيت مربوطنامهبه ارتقا
هشتم )1332نيز اين تکليف دولتها را باز گفته است.
سي ونوامبر
يونسکو ـ
(مصوب شماره
قوانين ايران نيز از مدتها قبل اين آزادی عمل اقليتها و گروههای مشابه را تضمين کرده
است .18قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران در طرح مسئله اقليتها دو شيوه در پيش گرفته
ملي/ ،قومي ،زباني نامي نبرده است؛ چه بسا قانونگذار برای پرهيز از تأکيد بر
های مفيد
است :از اقليتنامه
تفاوتها،شماره
هشتماهميت دادن به وحدت ملي اين رويه را برگزيده باشد؛ اما اين به معنای
سي ،وبرای
برعکس
نيست.آبان
مهر و
نفي /
اصل  28تلويحاً تفاوتها را پذيرفته و اعلام کرده نبايد موجب امتياز و
هويت آنان
«2831مردم ايران از هر قوم و قبيلهای که باشند ،از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،
تبعيض باشند:
نژاد ،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» .اصل  25که دقيقاً به موضوع اين مقاله مربوط
است ،تصريح دارد « :زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران ،فارسي است .اسناد و مکاتبات و
متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد؛ ولي استفاده از زبانهای محلي و قومي در
مطبوعات و رسانههای گروهي و تدريس آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسي آزاد است».
تم
از سوی ديگر اقليتهای مذهبي و ديني را به تفکيک در اصول  21و  28نام برده و برای
آنان حقوقي از جمله :تعليمات ديني و آزادی در اجرای قوانين مذهبي و ديني خود در قلمرو احوال
رسميت شناخته است.
شخصيه را به حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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بنابراين هم بر اساس مقررات نظام بينالملل حقوق بشر و هم مطابق با قانون ملي ،اقليتها
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

آزاد هستند تا زبان و باورهای ديني خويش را به فرزندانشان آموزش دهند .نتيجه اين وضعيت و
پيشگيری يا کاستن از عوارض منفي آن موضوع گفتار

مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
حقوقاست.
بعدی
ت و نظم بازارهاي كارآمد

گفتارپنجم) ضرورت تحدید حق

انتخاب نوع
کودکانكارآمد
آموزش بازارهاي
مالكيت و نظم
اولویت والدین در حقوق

مسئلهای که اخيراً مطرح شد اين بود که ممکن است کودک از اقليتها و گروههای مشابه
باشد و والدينش بخواهند با اِعمال حقوق شناخته شده خود ،وی را با زبان قوم خود و سنت و
مذهب ويژه خويش ـ که با زبان و فرهنگ عمومي جامعه متفاوت است ـ تربيت کنند؛ چنين
کودکي بار سنگين تطبيق خود با جامعه ملي را چگونه بر دوش کشد؟ اين گفتار ،پاسخ همين
مسئله را بررسي ميکند.
ناگفته نماند اين وضعيت ممکن است در هر سرزميني پديدار گردد .مثلاً برابر صدر اصل 1
قانون اساسي فرانسه «زبان جمهوری ،فرانسوی است» .حال اگر خانوادهای هندیتبار در آن کشور
اقامت گزيند ولي والدين يا ديگر اوليای قانونيِ جانشينِ والدين به فرزندان فقط زبان محلي خويش
را بياموزند ،ميتوان مقصر ناميدشان و به نحوی با اقدام آنان مقابله کرد؟ همچنين اصل  25قانون
اساسي جمهوری اسلامي ايران اعلام ميدارد« :زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است».
اگر هموطني از اکراد يا اعراب ،به ويژه با دلگرمي بر اساس اصل  25که «استفاده از زبانهای محلي و
قومي را در مطبوعات و رسانههای گروهي و همچنين تدريس آنها در مدارس را مجاز شمرده است»
فرزند خود را فقط کردی و عربي بياموزند ،مسئوليتي دارد؟ چنين فرزندی با زباني آشنا شده و با
تعاليمي باليده که در ديگر مناطق کشور مخاطب و پيروی ندارد .اين تصميم در هويتبخشي کودک
آثار مهمي دارد ،تبعاتي که صرفاً به مسئله تکلم کودک محدود نيست؛ زيرا جامعهشناسان برآنند که
ساماندهي تک تک افراد از کارکردهای زبان است« :همچنين زبان ،سازنده شخصيت انساني هر فرد
و نزديکترين ،قویترين ،کارآمدترين ،مطمئنترين و صادقترين وسيله ارتباط شخص با خود او نيز
هست» .14بر اين اساس تصميم درباره زبان فرزند سرنوشتساز است .از سوی ديگر نميتوان و نبايد
والدين را ملزم کرد تا زبان ،فرهنگ و مذهب خويش را به فرزندانشان نياموزند.
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به نظر مي رسد توجه به اين نکته لازم است که اختيار والدين و جانشينان قانوني آنان ،سلطه
و اقتداری مطلق و بيقيد نميباشد .حتي کافي نيست که اقدامات آنان برای کودک زيانبار نباشد،
نامه مفید  /شماره

بلکه بايد سودمند و به اصطلاح تأمين کننده غبطه و مصلحت کودک باشد .به ديگر سخن مفسده و
سی و هشتم  /مهر و

اقدام والدين نيست ،بلکه در مرحله پيش از آن ،مصلحت کودک« ،مقتضي» و
زيان کودک «مانع»
آبان 2831
«شرط» نفوذ عمل آنان است .يادآوری ميشود بند 8ماده  16اعلاميه جهاني حقوق بشر بدون هيچ
قيد و شرطي تصريح کرده است« :پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود
نسبت به ديگران اولويت دارند» همچنين ماده  5پيماننامه ،حقوق والدين در هدايت و ارائه
راهنمايي به کودکان را به رسميت شناخته است .اما همه اين اختيارات و حقوق والدين از جمله
تم
حق اولويت آنان در انتخاب نوع آموزش و تربيت کودکان خويش را بايد در پرتو «اصل لزوم
مفيددر/ماده  8همان سند بيان شده است ،تفسير کرد .بند  1ماده  24پيماننامه
کودک» که
منافع عاليه نامه
حقوق والدين و قيم قيدی آورده است که معنايش لزوم توجه به اعتلای
برای
شماره نيز
حقوق کودک
هشتم
سي و
کودک است« :کشورهای عضو ،حقوق و وظايف والدين و دبر حسب مورد سرپرستان قانوني را
درباره هدايت کودک برای اعمال حقوق خود به روشي هماهنگ با تواناييهای بالنده وی محترم
تفسيری نهادهای نظارتي حقوق بشر نيز اين برداشت را تثبيت ميکنند .به
خواهند شمرد».نامهآرایمفيد /
مثالهشتم
سي و
اشاره ميشود:
شماره دو
عنوان نمونه به
عمومي آبان
مهر و
شماره  28کميته حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي 15که در ارتباط با ماده
/)2نظريه
2831المللي حقوق اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي و حق آموزش به تصويب رسيده است 16در
 28ميثاق بين
بند  7تصريح ميکند« :هنگام ملاحظه [راهکارهای] دسترسي شايسته به آن روشهای اساسي و
تعاملي [آموزش که در بندهای قبلي بيان شده] منافع عاليه دانشآموز بايد در اولويت باشد».17
 )1نظريه عمومي شماره  2سال  1332ميلادی کميته حقوق کودک که درباره اهداف
آموزش 13و در شرح بند  2ماده  18پيماننامه تصويب شده است ،در بند  8بيان ميدارد« :در
تم
حاليکه ماده [ 13پيماننامه] برتعهد دولتهای عضو در مورد برپايي نظام آموزشي و تضمين
دسترسي به آن تمرکز کرده ،بند  2ماده  18به افراد و حق فردی آنان در برخورداری از آموزش با
حقوق دارد .همسو با تأکيد پيماننامه در مورد اهميت اقدام بر اساس منافع عاليه
کيفيت خاص توجه
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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کودک اين ماده [ماده  ]18بر پيام آموزش کودک محور تأکيد دارد .هدف بنيادين از آموزش،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

ارتقای شخصيت فردی کودک ،استعدادها و تواناييهای او است؛ در پرتو اين واقعيت که هر
بدينكارآمد
بازارهاي
ترتيب کميته،
نظم».18
مالكيترا ودارد
حقوقخود
کودک ويژگيها ،منافع ،تواناييها و نيازهای آموزشي ويژه
بازارهاي
کردهو نظم
برداشتي نسبتاً موسع از اصل منافع عاليه کودک ارائه ت
كارآمددر مقايسه دو نظام
آنجا که
است و از
بازارهاي كارآمد
مالكيت و نظم
آموزشي دانشآموز محور و شيوه سنتي معلم مدار ،روشحقوق
نيازهای کودک
هماهنگتر با
نخست را

و کارآمدتر در رشد همه جانبه شخصيت وی مييابد ،با استناد به اصل لزوم تأمين منافع عاليه
کودک همان را برتر ميداند .کوتاه سخن آنکه يکي از موارد مرجعيت اصل منافع عاليه هنگامي
است که والدين ،ديگر سرپرستان قانوني ،متوليان نهادهای آموزشي اعم از دولتي و غير آنها ميخواهند
نظام و روش آموزش کودکان را انتخاب کنند؛ در اين انتخابگری نيز منافع عاليه کودک بايد به
عنوان معيار اصلي تلقي گردد.
در مورد اسناد منطقهای نيز ميتوان به بند «ب» ماده  7اعلاميه اسلامي حقوق بشر اشاره کرد
که حق اولويت والدين در انتخاب نوع آموزش کودکان را به «مراعات منافع و آينده آنان در پرتو
ارزشهای اخلاقي و احکام شرع» محدود ميکند.
قانونگذار ايران نيز در مواد  2142قانون مدني و  38قانون امور حسبي پارهای تصرفات مالي
قيم در اموال غير منقول مولي عليه را به رعايت غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم ـ که ظاهر ًا
برای کنترل و تأييد مصلحت سنجيِ انجام شده توسط قيم است ـ منوط کرده است .چه بسا بتوان با
استفاده از اهميت ده چندان تعليم و تربيت کودک گفت که نفوذ و تأثير تصرفات قيم به طريق اولي و
به اولويت قطعيه عقليه منوط به رعايت غبطه و مصلحت طفل است .مهمتر از آن برابر ماده 2278
قانون مدني اگرعدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي والدين موجب به خطر افتادن صحت جسماني و يا
تربيت اخلاقي طفل شود ميتوان برای تأمين مصالح طفل عليه آنان اقدامات قضايي کرد .برخي
استادان حتي با يادآوری اينکه در فقه اسلامي اختيار عزل ولي قهری در صورتي که مصلحت محجور
اقتضا کند به قاضي داده شده است ،امکان عزل اينگونه اوليای بيتعهد را با استناد به ماده  25قانون
حمايت از خانواده (مصوب  )2858/22/25مطرح کردهاند (صفايي.)83 :2831 ،
همين قوانين و مقررات کلي پاسخ مسئله را آشکار ميسازد و مشخص ميکند حق اولويت
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والدين در انتخاب نوع و ميزان آموزش کودکانشان به غبطه آن فرزندان منوط و محدود است؛ اما
نظر به اهميت فوقالعاده موضوع ،ضروری است قانونگذار برخورد فعالتری با مسئله نمايد و
نامه مفید  /شماره

مقررات صريحي وضع کند .يادآوری ميشود که پيشتر قانونگذار چنين حساسيتي را نسبت به
سی و هشتم  /مهر و

 2831ابراز کرده است .به دو مثال توجه فرمائيد:
موضوعات مهم
پارهای
آبان
الف) ماده  2278قانون مدني چنين مقرر ميکرد« :هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط
اخلاقي پدر يا مادری که طفل تحت حضانت او است ،صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در
معرض خطر باشد ،محکمه ميتواند به تقاضای اقربای طفل و يا به تقاضای قيم او يا به تقاضای
مدعي العموم هر تصميمي را که برای حضانت طفل مقتضي بداند ،اتخاذ کند» .در اينکه اعتياد
تم
زيانآور به الکل ،مواد مخدر و قمار يا سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد
فحشا ،/تکدیگری و قاچاق از مصاديق عدم مواظبت و از موارد قرار گرفتن
فساد ومفيد
اخلاقي مانند نامه
اخلاقي است ظاهراً نزاع و اختلافي نباشد ،اما نظر به اهميت موضوع و برای
خطر هشتم
معرضسي و
طفل در شماره
پيشگيری از اطاله بررسي ،قانونگذار در اصلاحيه مورخ  ،2876/3/22اين موارد و چند وضعيت
شبيه به آنرا در متن ماده گنجانده است .ديگر اينکه در مسئله ،نص وجود دارد و نوبت به استفاده
نميرسد.
از عموم و اطلاق
ظهور /
نامهو مفيد
 2283هشتم
شماره سي و
قانون مدني (اصلاح شده در  )2873/3/24چنين بود« :در صورتي که دوام
ب) ماده
عسر و آبان
مهر و
حرج زوجه باشد ،وی ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،
زوجيت /موجب
2831حرج مذکور در محکمه ثابت شود ،دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در
چنانچه عسر و
صورتي که اجبار ميسر نباشد ،زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ميشود ».با استناد به اين ماده
برای زوجه امکان داشت که به طور مثال با اثبات ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج
که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد ،ابتلای زوج به بيماریهای صعب العلاج
رواني ،مسری يا هر بيماری دير درمان ديگر که زندگي مشترک را مختل نمايد ،درخواست طلاق
تم
نمايد؛ زيرا اين موارد از مصاديق بارز عسر و حرج است .ولي اين بار نيز مجمع تشخيص مصلحت
نظام برای تسهيل رسيدگي و کاستن از بار اثبات ،خود در تبصره الحاقي به اين ماده
پنج مورد از مصاديق عسر و حرج را بر شمرده است.83
()2832/4/18
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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بر اساس اين تجارب و سوابق قانونگذاری و تصريح بر موارد مهم ،پيشنهاد آن است که در
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

مواد مربوط به ولايت قهری ،حضانت ،قيمومت و وصايت اين مسئله صريحاً گنجانده شود که عدم
كارآمد
بازارهاي
مالكيت و
که موضوع
صورتي
نظم(در
وصي
حقوققيم و
اقدام به موقع ولي و سرپرست (اعمال کننده حق حضانت) و
بازارهاي
وصايت مطلق رسيدگي به امور طفل باشد) در فراهم ت و
كارآمدطفل و نيز محروم
تحصيل
کردننظمشرايط
فرانظم
مالكيت و
کردن کودک از يادگيری مهارتها و فنوني که نوعاً حقوق
كارآمددر انجام
بازارهاياهمال
ميگيرند،
همسالان طفل

وظايف ناشي از عناوين قانوني مذکور محسوب ميشود .مثلاً در ماده  2278قانون مدني که
مواردی از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين را بر ميشمرد و بر تحقق
هر يک از آنها اثر حقوقي بار ميکند ،اهمال در فراهم کردن زمينه آموزشهای اجباری و لازم و
مرسوم کودک نيز گنجانده شود.
همچنين تدوين شيوهنامه و حداقل استانداردهای لازم برای آموزش و پرورش کودکان ـ
هرچند به صورت اسناد منطقهای ـ زمينه ساز رشد آموزشي کودکان خواهد شد؛ رشدی که خود
موجب توسعه و رفاه و صلح پايدار خواهد بود.
ناگفته پيدا است ضمانت اجرای اين مقررات همچون قوانين جزايي ،گمرکي و مالياتي قاطع
و صريح نيست اما به هر روی بيانگر پسند وآرمان جامعه ملي و جهاني است و کم نيستند کساني
که همين قوانين و اسناد نيز موجب حرکت و تلاش آنان ميشود .در سطح ملي هم ميتوان قوانيني
نشان داد که فاقد ضمانت اجرای مشخص و قاطع ميباشند اما همان قوانين نيز ـ هرچند با توان
کمتر ـ زمينهساز حرکت به سوی نظم هستند .مثلاً بند  1ماده  888قانون مدني «ازدواج ،اعم از
دائم و منقطع» را در شمار وقايعي آورده که بايد اعلام و ثبت شود؛ نسبت به عدم ثبت ازدواج دائم
ماده  645قانون مجازات اسلامي ،ضمانت اجرای کيفری (مجازات حبس تعزيری تا يک سال)
پيش بيني کرده اما نسبت به تخلف از دستور قانون مدني در خصوص لزوم ثبت نکاح منقطع،
قانونگذار حکمي وضع نکرده است .با اين وجود ،آن دستور قانون مدني بي اثر نيست و مثلاً زوجه
منقطعه ميتواند به استناد همان تکليف قانوني ،الزام زوج به ثبت نکاح موقت را درخواست نمايد.
در مسئله مورد بررسي نيز در صورت وجود تکليف صريح قانوني ميتوان از دادگاه
درخواست کرد شخصي را که در امر آموزش طفل تحتِ سرپرستي خود اهمال کرده است ملزم به
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اصلاح رفتار خود و فراهم کردن زمينه تحصيل کودک نمايد و در صورت تقصير و يا حتي قصور
او دادگاه حسب مورد او را از سمت ولايت ،قيمومت و وصايت عزل يا اميني به او ضم نمايد .به
نامه مفید  /شماره

هر روی اگر قانونگذار به همان ميزان که در حفظ اموال اطفال دقت نظر به خرج داده و در قانون
سی و هشتم  /مهر و

حسبي احکام روشن با ضمانت اجراهای صريح وضع کرده است به امر تعليم و
مدني و قانون امور
آبان 2831
تربيت کودکان نيز توجه نمايد ،نتايج درخشاني قابل دسترس خواهد بود.
یادداشتها
 .2بند  2ماده  6پيماننامه حقوق کودک و مواد  118و  437تا  438قانون مجازات اسلامي.

 .1ماده  28پيمانتم
نامه حقوق کودک و در حقوق ايران ،افزون بر عموم و اطلاق مواد مربوط به ديـات ،ر.ک :مـواد433
قانون مجازات اسلامي و  4 ، 1و  5قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ،مصوب . 2832/23/14

مفيد/17پيماننامه حقوق کودک؛ در حقوق ايران از عموم بند  2اصل  48قـانون اساسـي ،نـص
نامه 2ماده
 .8بند  1ماده  8و بند

مدني،و هشتم
شماره سي
همچنين ماده  8قانون نحوه اهداء جنين بـه زوجـين نابـارور ،مصـوب  2831 /4/18دانسـته
ماده  2263قانون
ميشود اين حق برای طفل ،با صرف نظر از نحوه تشکيل جنين وی ،به رسميت شناخته شده است.
 .4مواد  13و  18پيماننامه حقوق کودک و اصل  83قانون اساسي.
 .5از جمله اعلاميه حقوق کودک (مصوب  ،)2858اعلاميه حمايـت از زنـان و کودکـان در وضـعيت فـوقالعـاده و مناقشـات

،)2874مفيد
مسلحانه (مصوب نامه
اعلاميه /اصول حقوقي و اجتماعي حمايت و رفتار کودکان با توجه به سرپرسـتي و فرزندخوانـدگي در
 )2836و مهمتر و فراگيرتر از همه ،پيماننامه حقوق کودک (مصوب .)2838
(مصوب
سطح ملي و بين
هشتم
الملليسي و
شماره
اعلاميه هـزاره ( .)United Nations Millennium Declarationايـن سـند در
دبيرکل بر
آبان
گفتار و
پيش مهر
 .6ر.ک/ :

اجلاس هزاره (6ـ  3سپتامبر  1333در نيويورک) با حضور سران  247کشور و دولت و در مجمـوع نماينـدگان 282

2831

ملت که بزرگترين گردهمايي رهبران جهان بهشمار ميآيد ،تصويب شده و مبنايي برای فعاليت سازمان ملـل در قـرن
 12ميلادی تلقي گرديده است.
 .7برای مطالعه درباره ماهيت و راهکارهای اجرای اين حقها ر.ک:
Child Protection; A handbook for parliamentarians. Dan O'Donnell & Dan Seymour
Inter-Parliamentary Union and UNICEF.2004.
Rachel Hodgkin & Peter Newell. Implementation Handbook for the Convention on
the Rights of the Child. Fully revised edition, United Nations Children’s Fund
تم
(UNICEF), New York, June 2002.
Detrick, Sharon. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of
the Child .Kluwer Law International, Hague, The Netherland, 1999.

 .3الف) حقوق از نوزادی تا سه سالگی :محافظت از خطرهای فيزيکي؛ تغذيه و مراقبتهای بهداشتي کافي؛ فرصـتهـايي
برای کشف محيط پيرامون؛ انگيزش مناسب برای زبان گشايي؛ حمايت در کسب مهارتهای جديد حرکتي و زبـاني و

حقوق

مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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بازارهاي كارآمد
مناسـب؛و نظم
حقوق مالكيت
دلبسـته او باشـد؛
بزرگسـالي کـه
فکری؛ فرصتهای روزانه برای بازی با انواع اشيای مناسب ،ايمـن سـازی

بزرگسالي که رفتار کودک را درک کند و به آن واکنش مناسب نشان دهد؛ اشيايي برای نگـاه کـردن ،لمـس نمـودن،
كارآمد
بازارهاي
فراگيـری نظم
بـه مالكيت و
حقوق
رفتـار خـود؛
کنتـرل
چگـونگي
شنيدن ،بو کردن و چشيدن؛ فرصت پروراندن استقلالي محـدود؛ کمـک

فرصتهايي برای شروع يادگيری مراقبت از خود.

ت و نظم بازارهاي كارآمد

ب) کودکان پیش دبستانی :افزون بر همه آن حقوق بايد ازحقوق ديگری هم برخوردار باشند؛ از جملـه :فرصـتهـايي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

برای پرورش مهارتهای ظريف حرکتي؛ تشويق او به زبانگشايي از طريـق صـحبت کـردن ،خوانـدنِ شـعر و آواز و
ديگر مطالب برای وی؛ تجربه مهارتهای پيشنويسي و پيشخواني؛ کاوش بـا دسـت بـرای يـادگيری از طريـق کـار
عملي؛ حمايت از ارزشمندی آنها؛ در اختيار داشتن فرصتهايي برای ابراز وجود؛ تشويق خلاقيت؛ فعاليتهـای شـکوفا
کننده احساس تسلط در کودک؛ در اختيار داشتن فرصتهايي برای يادگيریِ همکاری ،کمک به ديگران و سهيم شـدن
با آنان؛ در اختيار داشتن فرصتهايي برای به عهده گرفتن مسـئووليت و انتخـابگری؛ تشـويق بـرای پـرورش حـس
اجتناب از کار نادرست و تقويت حس همکاری و حضور در فعاليتهای گروهي.
ج)کودکان نخستین سالهای دبستان :افزون بر همه حقوق پيشگفته ،بايد از حقهای ديگر نيز برخوردار باشند؛ مثلـاً:
حمايت برای کسب سطح بالاتری از مهارتهای حرکتي ،زباني و فکری؛ حمايت برای رشد بيشتر مهارتهای زبـاني از
طريق سخنگفتن و خواندن [به ويژه در جمع]؛ استفاده عملي از وسـايل تقويـت کننـده يـادگيری؛ حمايـت از غـرور
کودکان در کسب موفقيت؛ ايجاد انگيزه برای موفقيت تحصيلي و تقويت آن فرصتهای بيشتر برای پرورش اسـتقلال؛
امکان پرورش انواع گوناگون مهارتها؛ حمايت از آنان برای پرورش حس اجتنـاب کـردن از رفتارهـای نادرسـت ،و
تقويت پشتکار برای اتمام کارهای موظف .ر.ک:
An international resource for early childhood development; The Consultative Group
on Early childhood Care and Development; No. 21, 1997, p.7.

 .8اين تعبير را ادگار مورن بهکار برده است؛ ر.ک :هويت انساني ،ترجمه امير نيکپـي و فـائزه محمـدی ،چـال اول،
تهران ،قصيدهسرا ،ص .847
 .23ر.ک :الزحيلي ،وهبه  ،الفقه الاسلامی و ادلته ،ج  ،7ص  727ـ ( .745چال دوم دمشق ،دارالفکر)2835،
 .22ر.ک :الزحيلي ،وهبه ،الفقه الاسلامي و ادلته ،ج( ،4چال دوم دمشـق ،دارالفکـر )2835،ص  288ـ  253و ج ،7

ص  746ـ ( 761چال دوم دمشق ،دارالفکر)2835،؛ و صفايي ،سيد حسين ،ولایت قهری در حقوق ایران و حقووق
تطبیقی (چال شده در :مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي) ،نشر ميزان ،چال اول.2875 ،
 .21ماده 2233قانون مدني تصريح دارد« :طفل صغير تحت ولايت قهری پدر و جد پـدری خـود مـيباشـد و همچنـين
است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي که عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد» .همچنين ر.ک :مواد  2232تـا
 2237قانون مدني.
 .28ر.ک :النجفي .محمد حسن  ،جواهر الکلام فی شرائع الاسلام ،ج  ،82بيروت ،داراحياء التراث العربي ،بـيتـا ،ص
187ـ 138؛ شيخالاسلامي ،سيد اسعد ،بحثی تطبیقی در باب حضوانت و احکوام آن در موذاهپ پنجگانوه اسولامی،
مقالات و بررسيها ،ش  48ـ2866( 44ـ  ،)2867ص  288ـ 265؛ و مواد  2263تا  2278و  2288قانون مدني.
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 .24ر.ک :مواد  2233تا  2284قانون مدني.
 .25ر.ک :مواد  2137تا  2156قانون مدني و مواد  43تا  215قانون امور حسبي.
نامه مفید  /شماره
 .26ر.ک :مواد  2288و  2185قانون مدني.
سی و هشتم  /مهر و
 .27الحضانه ...کما في القواعد و المسالک ،ولايه و سلطنه علي تربيه الطفل و ما يتعلق بها .ر.ک :النجفي ،الشيخ محمـد
آبان 2831
حسن ،جواهر الکلام فی شرائع الاسلام ،ج  ،82ص  138به بعد( .بيروت ،داراحياء التراث العربي ،بيتا)
 .23ماده  78قانون امور حسبي که در صورت تحقق شرايط نصب قيم و تعيين او اجرا مـيگـردد ،تصـريح دارد« :قـيم
بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد».
28. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination
Based on Religion or Belief, Proclaimed by General Assembly resolution 36/55 of 25
November 1981.

 of the childتم
13. Article 5- 1. The parents or, as the case may be, the legal guardians

have the right to organize the life within the family in accordance with their religion
or belief and bearing in mind the moral education in which/ they
 believeمفيد
 the childنامه
should be brought up.
هشتم2. Every child shall enjoy the right to have access to education in
the matter
religion or
 ofسي و
شماره
belief in accordance with the wishes of his parents or, as the case may be, legal guardians,
and shall not be compelled to receive teaching on religion or belief against the wishes of
his parents or legal guardians, the best interests of the child being the guiding principle.

 .12برخي از اسناد بينالمللي به طور مشخص به حقوق اقليتها توجه دارنـد؛ از جملـه  :کنوانسـيون محـو هـر گونـه
کنوانسيون منع و مجازات ژنو سايد ( ،)2843کنوانسـيون ضـد تبعـيض در تعلـيم و تربيـت
،)2856مفيد /
تبعيض نژادی ( نامه
شماره  222در مورد تبعيض در استخدام و اشـتغال (مصـوب سـازمان بـين المللـي کـار
(يونسکو،)2863
مقاولهونامههشتم
شماره سي

 ،)2853اعلاميه محو هر نوع نابردباری و تبعيض براساس مذهب ( )2832و اعلاميه مربوط به حقوق افـراد متعلـق بـه

 /مهر و آبان

اقليتهای ملي ،نژادی ،مذهبي و زباني (.)2881

2831

ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات کلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعـيض از لحـاظ
نژاد ،زبان و مذهب و مخصوصاً مواد  15 ، 14 ، 28 ، 23و  16،در ماده  17مشخصاً از اقليـتهـای نـژادی ،مـذهبي و
زباني نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.

 .11متن اين ماده چنين است« :در کشورهايي که اقليتهای نژادی ،مذهبي يا زباني وجود دارنـد ،اشـخاص متعلـق بـه
اقليتهای مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود که مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشـان از فرهنـگ متمتـع
شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل کنند يا به زبان خود تکلم نمايند».

تم

 .18از جمله ر.ک :ماده واحده «اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه» مصوب .2821
 .14برای مطالعه بيشتر ر.ک :گزارشي از اولين نشست علمي ـ تخصصي فارسي عمومي در پژوهشگاه علـوم انسـاني و
مطالعات فرهنگي ،حسن حبيبي« ،آشتی زبان فارسی با علوم پایه» ،تهيه کننده :مهبود مهرنـوش ،فرهنـگ و پـژوهش،
شماره .)2838/5/6(255

حقوق

مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

حق برخورداري كودكان از هويت اجتماعي ...
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 Commentكارآمد
No.نظم بازارهاي
مالكيت و
حقوق
15. General
13 (twenty-first
session of the Committee on Economic,

Social and Cultural Rights, 1999) The right to education (Art. 13 of the Covenant),
Document
E/C.12/1999/10,
8 December
1999.
كارآمد
مالكيت و نظم بازارهاي
حقوق

 .16برای شرح اين نظريه عمومي ر.ک:

ت و نظم بازارهاي كارآمد

Right to Education, Scope and Implementation, UNESCO and Economic and Social
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمدCouncil
17.When considering the appropriate application of these "interrelated and essential
features" the best interests of the student shall be a primary consideration.
13. General Comments on the Aims of Education Article 29 (1): 17/04/2001. CRC/
GC/2001/1.
18. 9. Third, while article 28 focuses upon the obligations of State parties in relation
to the establishment of educational systems and in ensuring access thereto, article 29
(1) underlines the individual and subjective right to a specific quality of education.
Consistent with the Convention's emphasis on the importance of acting in the best
interests of the child, this article emphasizes the message of child-centered education:
that the key goal of education is the development of the individual child's personality,
talents and abilities, in recognition of the fact that every child has unique
characteristics, interests, abilities, and learning needs.

 .83متن آن چنين است« :تبصره :عسر و حرجِ موضوع اين ماده عبارت است از بـه وجـود آمـدن وضـعيتي کـه ادامـه
زندگي را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و مـوارد ذيـل در صـورت احـراز توسـط دادگـاه
صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب ميگردد:
2ـ ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت 6ماه متوالي و يا  8ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
1ـ اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلای وی به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خـانوادگي خلـل وارد
آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک برای ترک اعتياد لازم بوده اسـت .در
صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد ،بنا به درخواسـت
زوجه طلاق انجام خواهد شد.
8ـ محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوءاسـتفاده مسـتمر زوج کـه عرفـاً بـا توجـه بـه وضـعيت زوجـه قابـل تحمـل نباشـد.
5ـ ابتلای زوج به بيماریهای صعب العلاج رواني يا ساری يا هر عارضه صعب العلاج ديگری کـه زنـدگي مشـترک را
مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شـود ،حکـم
طلاق صادر نمايد».
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