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مقاله پژوهشی

دریافت: 1396/6/21  پذیرش: 1396/9/15
منصوره فصیح رامندی1

چکیده 

در کلیــه نظام هــای حقوقــی، حقــوق معنــوی کــودک ســازوکاری حمایتــی به شــمار مــی رود کــه 
درعیــن قوام بخشــی بــه شــخصیت کــودک، تضمین کننــدة برخــی از حقــوق مــادی وی نیــز خواهــد 
بــود. در نظــام حقوقــی اســالم نیــز حقــوق متعــددی بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه شــده کــه بخــش 
ــه  ــل تصــور اســت. از آن جمل ــة الگــوی رفتــاری ائمــه معصــوم )علیهم الســالم( قاب ــر پای اعظــم آن ب
می تــوان بــه ســیرة رضــوی اشــاره کــرد. بــا توجــه بــه عــدم تصریــح ســیره رضــوی بــه حقــوق معنــوی 
کــودک، چگونــه می تــوان از آموزه هــای امــام رضــا )علیه الســالم( حقــوق معنــوی کــودک را احصــاء 

کــرد؟ و رویکــرد نظــام حقوقــی ایــران در این بــاره چیســت؟ 

واکاوی آموزه هــای رضــوی در نحــوة نام گــذاری، تأکیــد بــر وضــوح نســب و تابعیــت کــودک به روشــنی 
ــت«  ــر هوی ــوان »حــّق ب ــروزه از آن به عن ــه ام ــودک اســت ک ــوی ک ــوق  معن ــی از حق بیانگــر مصادیق
یــاد می شــود. همچنیــن از راهکارهــای رفتــاری ایشــان در برخــورد بــا کــودکان به خوبــی می تــوان بــه 
شناســایی حــّق بــر محبــت به عنــوان یکــی دیگــر از حقــوق معنــوی کــودک اشــاره داشــت. درخصــوص 
چیســتی ایــن حــق در نظــام حقوقــی ایــران، پــس از پیــروزی انقالب اســالمی به تبعیــت از اصــل4 قانون 
اساســی، مبنــای نوینــی از ایــن حقــوق مبتنــی بــر موازین اســالمی شــکل گرفته اســت. بی شــک، حقوق 
معنــوی کــودک ســاختار جامعــی مبتنــی بــر حقــوق مختلــف در ابعــاد آموزشــی، عاطفــی و اجتماعــی 
اســت کــه در ایــن مقالــه تنهــا بــه مصادیقــی از آن پرداختــه شــده و مبانــی قابــل احصــاء از آموزه هــای 
رضــوی، نظــام حقوقــی ایــران و برخــی از کنوانســیون های بین الملــل بــه جهــت لــزوم الحــاق ایــران بــه 

آن هــا  بــه روش تحلیلــیـ  توصیفــی مــورد مداقــه قــرار گرفتــه اســت. 

کلیدواژه ها: حقوق معنوی، هویت، نسب، تابعیت، محبت. 
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مقدمه

ویژگی هــای جســمی، روانــی، عاطفــی و اجتماعــی کـــودک ایـــجاب می کنــد کــه او عــالوه بر 
حقــوق اولیــة انســانی، از  حمایــت  و مراقبــت ویــژه ای در قالــب تضمین هــای قانونــی بهره منــد  
ــه  ــی ب ــای حقوق ــی و نظام ه ــای تربیت ــی، مکتب ه ــم دین ــت در تعالی ــن جه ــه همی ــود. ب ش
رعایــت حقــوق کــودکان اهتمــام و عنایــت خاصــی نشــان داده شـــده اســت، به گونــه ای کــه 
احتــرام بــه حقــوق کــودک،  اندیشــه ای اساســی در تربیــت و مســاعدت همه جانبــه در رشــد 

فکــری  و ســالمت روحــی و روانــی او بــه شــمار مــی رود. 

در آموزه هــای فقهــی مبتنــی بــر تقریــر معصومــان )علیهم  الســالم( حقــوق متعــددی بــرای 
ــه تعــّدی و تضییــع حقــوق ایــن قشــر آســیب پذیر  کــودکان در نظــر گرفتــه شــده و هرگون
مــورد نهــی شــارع قــرار گرفته اســت، چنان که در مـــتون روایـــی آمــده  اســت : »إن  اهلل عزوجل 
لیـــس یـــغضب لشـــی کغضبــه للنســاء و الصبیــان« )خداونــد بــر هیــچ چیز بــه انــدازه تخلف 
و تجــاوز بــه حقــوق زنــان و کــودکان غضــب نمی کنــد( )کلینــی،1369،ج6: 50(. نکتــة قابــل 
توجــه ایــن جاســت کــه بســیاری از مؤلفه هــای حقوقــی ایــن ســاختار، منطبــق و هماهنــگ 
بــا هنجارهــای حقــوق بشــری اســت کــه خــود نشــان از پیشــقدم بــودن اســالم در توجــه بــه 
حقــوق کــودک پیــش از ســایر مکاتــب فکــری اســت. امــروزه نیــز شــاهد تســّری ایــن مبنــا 
در نظــام حقــوق بشــر اســالمی هســتیم، چنان کــه مــادة 17 اعالمیــه حقــوق بشــر اســالمی 
مـــقرر می نمایــد: »هــر  طفــل  در  وقـــت والدتـــش از حــّق حضانت و تربیــت و حقوق مـــادی  و 
مـــعنوی  دیگــر برخــوردار اســت کــه این حقــوق برعهــدة والدیــن، جامعــه و دولت اســت و باید 
مـــتناسب بـــا مصالــح آن هــا و مبتنــی بر  ارزش های  اخـــالقی  و احـــکام شــرعی انجام پذیـــرد.«

  نکتــة حایــز اهمیــت در بحــث از حقــوق کــودک، برجســته کردن حقوق معنــوی وی و تعیین 
مؤلفه هــای آن اســت. حقــوق معنــوی کــودک بــه حقوقــی گفتــه می شــود کــه به نحــوی بــا 
شــکل گیری شــخصیت عاطفــی، اجتماعــی و فکــری وی مرتبــط بــوده و باعــث ارتقــای رشــد 
جســمی و روحــی کــودک خواهــد بــود. اهمیــت شــناخت حقــوق معنــوی از آنجاســت کــه این 
دســته از حقــوق در مــوارد  متعــدد، منشــأ احقــاق حقــوق مــادی همچــون حق نفقــه، حضانت 
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و تأمیــن شــرایط مطلــوب زندگــی بــرای کــودک از ســوی والدیــن و تأمیــن حقــوق شــهروندی 
کــودک از ســوی دولــت خواهــد بــود. 

بــا توجــه بــه ابتنــای نظــام تقنیــن در جمهــوری اســالمی بــر پایة   احــکام اســالمی، به اســتناد 
اصــل4 قانــون اساســی، مســلماً بخــش اعظــم پشــتوانة تعییــن مصداق هــای حقــوق معنــوی 
کــودک در نظــام حقوقــی اســالم بــر پایــة  روایاتــی اســت کــه بــه نحــوة برخــورد والدیــن بــا 
کــودک و تعییــن حــدود وظایــف ایشــان نســبت بــه وی اشــاره داشــته اند. در ایــن میــان، تأمل 
در ســیرة رضــوی اعــم از روایــات منقــول از امام رضــا )علیه الســالم(  پیرامون چگونگــی برخورد 
والدیــن بــا کــودک و یــا اخبــار موجــود از نــوع رفتار ایشــان بــا امــام جــواد )علیه الســالم( بیانگر 
ــا  ــط ب ــت حقــوق کــودک در عرصه هــای مرتب ــه رعای ــزوم پایبنــدی ب ــدگاه حضــرت در ل دی
شــخصیت عاطفــی، دینــی و اجتماعــی اســت؛ به نوعــی کــه بــا بازخوانــی و دقــت در اخــالق 

اجتماعــی حضــرت می تــوان مؤلفه هایــی از حقــوق معنــوی کــودک را احصــاء کــرد.

ــوی  ــوق معن ــم و حق ــن مفاهی ــس از تبیی ــن الگــوی رضــوی، پ ــه ای به منظــور دســتیابی ب
ــی  ــودک بررس ــوی ک ــوق معن ــه حق ــبت ب ــالم( نس ــا )علیه الس ــام رض ــرد ام ــودک، رویک ک
ــی  ــه موضوعات ــد، ب ــای کارآم ــه آموزه ه ــا ارائ ــوی ب ــای رض ــه روایت ه ــن زمین ــود. درای می ش
چــون لــزوم انتخــاب نــام نیکــو، الحــاق فرزنــد به نســب و تابعیــت مشــخص و برخــورد مهرآمیز 
بــا کــودک به عنــوان حقــوق مســلم او توجــه داشــته اســت.  نکتــة قابــل توجــه اینجاســت کــه 
ســیرة حضــرت نه تنهــا ارشــاد اخالقــی صــرف نبــوده، بلکــه نوعــی الــزام حقوقــی و متضمــن 

تأمیــن حقــوق مالــِی کــودک اســت.

ــه ایــن مقصــود، روایت هــای منقــول از امــام رضــا )علیه الســالم( از منابــع  به منظــور نیــل ب
روایــی بــر پایــة اعتمــاد بــه آن هــا بررســی شــده اســت. همچنیــن، بــه جهــت تأثیــِر نظــام 
حقوقــی ایــران از موازیــن اســالمی، مقالــة حاضــر بــه بررســی جایــگاه ایــن قســم از حقــوق و 

ــه اســت.  تضمین هــای آن در قوانیــن موضوعــه پرداخت
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پیشینۀ پژوهش

دربــارة پیشــینة  پژوهــش  در بحــث از حقــوق کــودک، تاکنــون مقاله هــای زیــادی نوشــته 
ــی و  ــد. »طبیب ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــی ب ــای متفاوت ــک از زوای ــر ی ــت و ه ــده اس ش
همــکاران« )1392( در مقالــه ای بــا عنــوان »ســازوکارهای حمایــت از حقــوق کــودک در برابــر 
مجــازات وتنبیــه« بــه بررســی فقهــی و حقوقــی ســاختار حمایــت از کــودک در مقابــل تنبیــه 
و منــع خشــونت بــر کــودک به عنــوان یکــی از حقــوق کــودک پرداخته انــد. نتایــج پژوهــش 
»توســلی نائینــی« )1388( در مقالــة »فرزندخواندگــی در کنوانســیون حقــوق کــودک 1989و 
مقایســه  آن بــا حقــوق ایــران« بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه مــواردی از کنوانســیون پیرامــون 
فرزندخواندگــی کــه مغایــر بــا موازیــن اســالمی اســت، مــورد پذیــرش نظــام حقوقــی داخلــی 
نیســت. یافته هــای »ایروانــی و عبــادی« )1390( در مقالــة »بررســی تطبیقــی حقــوق کــودک 
ــوق  ــه حق ــرآن در توجــه ب ــوق کــودک« بیانگــر پیشــگام بودن ق ــرآن و کنوانســیون حق در ق
کــودک در مقایســه بــا کنوانســیون حقــوق کــودک اســت. هر یــک از تحقیقــات مذکور بیشــتر 
ــه بحــث از کنوانســیون حقــوق کــودک توجــه داشــته اســت، به نوعــی کــه شــاهد فقــدان  ب
تحقیــق مســتقلی در زمینــة جایــگاه حقــوق کــودک در نظــام حقوقــی ایــران و حتــی اســالم 
ــودک  ــوی ک ــوق معن ــه بحــث از حق ــه ب ــر صورت گرفت ــات اخی ــک از تحقیق هســتیم. هیچ ی
متمایــل نبوده انــد. »سیدابوالقاســم نقیبــی« )1383( در مقالــه ای بــا عنــوان »نظریــه جبــران 
خســارت بــه حقــوق معنــوی کــودک« چگونگــِی جبــران خســارت را بــر مبنــای قاعــدة الضرر، 
الحــرج و بنــای عقــال بررســی کــرده اســت کــه عــالوه بــر نداشــتن رویکــرد رضــوی، در قیــاس 
ــوان »حــّق معنــوی کــودک« در نظــر گرفتــه  ــری را  به عن ــه، حقــوق محدودت ــن مقال ــا  ای ب

اســت. 

1. مبنای مفهومی حقوق کودک 

در آغــاز هــر نوشــتار، واکاوی مبانــی نظــری موضــوع و تشــریح مفاهیــم بنیــادی آن ضــروری 
اســت. ضــرورت ایــن مســئله از آن جهــت اســت کــه معنــای دقیــق علمــی ایــن واژگان  بــرای 
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پژوهشــگر مشــخص و موجــب تمرکــز مطالعاتــی او  شــود و خواننــده نیــز در یابد که پژوهشــگر 
از میــان چنــد معنــای متصــور از یــک واژه، چــه معنایــی را مفــروض دانســته اســت. 

1-1.  مفهوم کودک و تحدید آن 

کــودک در علــوم مختلــف انســانی تعریف هــای متعــددی دارد. انطباق نداشــتن ایــن 
ــه حمایــت  ــردی علــم حقــوق آنجــا کــه ب ــة کارب ــا یکدیگــر و تأثیــر آن در مقول تعریف هــا ب
ــن  ــات تبیی ــا واقعی ــق ب ــی را مطاب ــدودة کودک ــه مح ــد ک ــاب می کن ــم، ایج از او برمی خیزی
ــوم  ــف مفه ــارة اینکــه چــه شــاخص هایی در تعری ــی درب ــای مختلف ــون نظریه ه ــم. تاکن کنی
کــودک اهمیــت دارد، ارائــه شــده اســت. یــک دیــدگاه ایــن اســت کــه کــودکان خیلــی شــبیه 
بزرگســاالن بــه دنیــا پاســخ می دهنــد و تفــاوت بیــن بالــغ و نابالــغ صرفــاً بــه مقــدار یــا کیفیت 
پیچیدگــی مربــوط می شــود. مطابــق بــا دیــدگاه دوم، کــودکان روش هــای منحصربه فــردی در 
فکرکــردن، احســاس کردن و رفتارکــردن دارنــد کــه کامــاًل بــا روش هــای بزرگســاالن متفــاوت 

.)Arsenio and Lemerise,2010 :111( اســت

ــود دارد.   ــی  وج ــای فراوان ــور آن، اختالف نظره ــدود و ثغ ــن ح ــودک و تعیی ــف ک در تعری
برخــی کــودک را معــادل صغیــر دانســته  و بلــوغ را معیــاری بــرای تشــخیص کودکــی می دانند 
و برخــی رشــد عقلــی را مــرز میــان کودکــی و غیــر آن دانســته اند )جعفــری لنگــرودی، 1385: 
ــد و  ــرار داده ان ــالی ق ــی و بزرگس ــّد فاصــل کودک ــوان ح ــی را به عن ــّن معّین 406(. برخــی س

برخــی دیگــر قطعیــت حصــول بزرگ ســالی را در ســنین  معّیــن غیرممکــن دانســته اند. 

کــودک در فقــه بــا تعبیــر »صغیــر« بــه فــردی اطــالق می شــود کــه بــه ســّن بلــوغ نرســیده 
باشــد؛ چنان کــه بــه اســتناد آیــات 69 ســورة غافــر و 58 و 59 ســورة نــور و دیگــر آموزه هــای 
ــه حــد  ــا زمانــی کــه  ب اســالمی، از زمــان بسته شــدن نطفــه و اســتقرار آن در رحــم مــادر ت
بلــوغ برســد، کــودک اطــالق می شــود )ابــن بابویــه،1380،ج1: 171(. در ایــن فــرض صغیــر از 
تصــرف در امــوال خــود ممنــوع اســت، ،هرچنــد در کمــال تمیــز و رشــد باشــد و تصرفاتــش در 
نهایــت ســود و صــالح صــورت پذیــرد )خمینــی، 1379: 597(. برخــی از صاحب نظــران نیــز 
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ــة پیــش از تمییــز و  تشــخیص دارد و پــس از آن  ــد کــه کودکــی دو مرحل ــر ایــن عقیده ان ب
بــه او »صبــی« گفتــه می شــود. قــوة تمییــز همــان قــوة عاقلــه اســت کــه بــه انســان اجــازه 
می دهــد بــا تشــخیص تفــاوت میــان اعمــال مجــاز و ممنــوع، حــدود رفتــار خــود را تشــخیص 
دهــد. البتــه، بــه اســتناد تعریــف مزبــور برخــی دیگــر معتقدنــد کــه تــا زمــان محتلم شــدن 
نیــز مشــمول همــان نام گــذاری واژة »طفــل« اســت و »طفــل« یــک لفــظ واحــد بــرای مؤنــث 

و مذکــر بــوده و جمــع آن »اطفــال« اســت )فیومــی، 1414ق: 374(.  

بــر مبنــای حقــوق ایــران، کــودک بــه کســی اطــالق می شــود کــه از نظــر ســن بــه رشــد 
ــرای شــرکت در مســائل اجتماعــی و حتــی خانوادگــی نرســیده  کامــل جســمی و روحــی  ب
باشــد. بنابرایــن، اصــل بــر ایــن اســت کــه کــودک بــا رســیدن بــه ســّن معّیــن، از نظــر طبیعی 
و قــوای هوشــی تحــول پیــدا کــرده و از نظــر روحــی و جســمی آمادگــی شــرکت در زندگــی 
اجتماعــی و خانوادگــی را پیــدا می کنــد کــه می تــوان از آن توجــه بــه معیــار بلــوغ را دریافــت 

  . د نمو

بــه اســتناد تبصــرة یــک مــادة1210 قانــون مدنــی و مــادة 147 قانون مجازات اســالمی، ســّن 
بلــوغ در پســر پانزده ســال تمــام قمــری و در دختــر نــه ســال تمــام قمــری اســت. امــا دربــارة 
ــان  ــودکان و نوجوان ــت از ک ــون حمای ــک قان ــادة ی ــی در م ــای قانون ــدی از حمایت ه بهره من
مصــوب 1381 آمــده اســت: »کلیــة اشــخاص کــه بــه ســّن هجده ســال تمــام هجــری شمســی 
ــه  ــا توج ــوند«. ب ــد می ش ــون بهره من ــن قان ــور در ای ــی مذک ــای قانون ــیده اند از حمایت ه نرس
بــه مراتــب فــوق، آنچــه قانونگــذار ایــران در مقــام بیــان آن برآمــده، حقوقــی اســت کــه کودک 
از آن برخــوردار خواهــد بــود،  بــدون اینکــه تعریفــی مشــخص  از کــودک به عمــل آورده باشــد. 

 2-1. ماهیت حقوق کودک 

ــة  ــف و مطالع ــارت از کش ــوق عب ــة حق ــی، وظیف ــق اجتماع ــب تحق ــروان مکت ــر پی به نظ
قواعــدی اســت کــه بــر گروه هــای انســانی حکومــت دارد؛ یعنــی حقــوق علــم محــض اســت 
و موضــوع آن بررســی حــوادث اجتماعــی و ســیر تاریخــی  آنهــا و کشــف  قواعــد حاکــم  بــر 
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رویدادهــای اجتماعــی اســت )کاتوزیــان، 1387: 70(. بــا ایــن تعریــف از حقــوق، بایــد گفت که 
کــودک نیــز به عنــوان بخشــی از جامعــه، دارای حقــوق و تکالیــف پیش بینی شــده ای از ســوی 
قانونگــذار اســت کــه ذیــل روابــط وی بــا خانــواده و جامعــه قابــل تصــور خواهــد بــود. به لحــاظ 
تاریخــی، تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی دو قــرن معاصــر و  شــکل گیری  نظــام ســرمایه داری 
و رشــد فراینــد شهرنشــینی و صنعتی شــدن به تبــع وقــوع انقــالب صنعتــی، تغییــرات اساســی 
دربــارة حقــوق کــودک و جایــگاه آن در ســطح بین الملــل ایجــاد نمــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه پیــش از ایــن در نظــام حقوقــی اســالم بــه پشــتوانة کتــاب و ســنت )فعــل و تقریــر اهــل 
بیــت( حقــوق متفاوتــی مشــتمل بــر حقــوق اجتماعــی، اقتصــادی، تربیتــی، عاطفــی و... بــرای 
کــودک در نظــر گرفتــه شــده اســت، کــه اختصــاص بخشــی از رســاله حقــوق امــام ســجاد 

)علیه الســالم( دلیلــی بــر ایــن مدعاســت.  

 نخســتین اعالمیــة حقــوق کــودک در ســال 1924 در واکنــش بــه پیامدهــای جنــگ جهانی 
اول و آثــار منفــی آن بــر کــودکان شــکل گرفــت. دومیــن اعالمیــة حقــوق کــودک در 1959 به 
تصویــب ســازمان ملــل متحــد رســید )اســعدی، 1387: 408(. بــا نام گــذاری ســال 1979بــه 
عنــوان »ســال جهانــی کــودک« توســط ســازمان ملــل، یــک جنبــش بین المللــی درخصــوص 
ــه  ــه ایجــاد آگاهــی عمومــی درخصــوص توجــه ب ــدام منجــر ب ــن اق کــودک ایجــاد شــد. ای
ــی حقــوق کــودک  ــا جایی کــه در ســال 1989 کنوانســیون جهان ــد ت حقــوق کــودکان گردی
ــه آن پیوســتند. جمهــوری  ــن شــد کــه بیشــتر کشــورهای جهــان ب ــل تدوی در ســازمان مل
اســالمی ایــران نیــز بــر اســاس مصوبــة مجلــس شــورای اســالمی در تاریــخ 1372/12/11 بــه 
ایــن کنوانســیون ملحــق شــده اســت؛ مشــروط بــر آنکــه مفــاّد آن در هــر مــورد و هــر زمــان در 
تعــارض بــا قوانیــن داخلــی و موازیــن اســالمی نباشــد. در مجمــوع بایــد گفــت، حقــوق کودک 
بــه دو دســته قابــل تقســیم اســت: حقــوق مــادی )بــه عنــوان مثــال؛ نفقــه، حضانــت و ادارة 
امــوال کــودک( و حقــوق معنــوی. متعلــق ایــن قســم از حقــوق امــری مــادی نیســت، در حالی 
کــه اثبــات حقــوق مــادی مذکــور منــوط بــه اثبــات حقــوق معنــوی همچــون نســب و تابعیــت 

کــودک اســت. 
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2. حقوق معنوی کودک مبنی بر آموزه های رضوی 

در کنــار حقوقــی کــه از منافــع مــادی فــرد حمایــت می کنــد، می تــوان حقوقــی را فــرض 
کــرد کــه بــرای صیانــت از مصالــح غیرمــادی محقــق شــده اند. در میــان فقهــا و حقوقدانــان، 
مــوارد تعــرض بــه ایــن دســته از حقــوق به روشــنی مصداق یابــی و موضوع یابــی نشــده اســت 
و تنهــا در ذیــل بحــث از چگونگــی خســارت معنــوی، مصداق هــای ایــن حــق در معنــای عــام 
آن شــامل حقــوق مربــوط بــه شــخصیت، عاطفــه، حرمــت و شــأن اجتماعــی و بســیاری از امور 
غیرمالــی دیگرکــه بــه شــخصیت انســان برمی گــردد و تجــاوز بــه آن بــر مبنــای شــرع و بنــای 

عقــال ممنــوع اســت، قابــل احصاســت.

حقــوق معنــوی کــودک بــه حقوقــی گفتــه می شــود کــه بــه نحــوی بــا هویــت و شــکل گیری 
ــی و فکــری  کــودک مرتبــط اســت )نقیبــی،1382: 83( و باعــث  شــخصیت عاطفــی، عقالن
ــیب پذیری  ــب آس ــه آن، ضری ــی ب ــوده و بی توجه ــوک ب ــی ک ــمی و روح ــد جس ــای رش ارتق
کــودک را بــاال می بــرد. بــا اســتقرا در تعالیــم اخالقــی، احــکام حقوقــی و برخــی آموزه هــای 
فقهــی و منابــع روایــی به ویــژه ســیرة رضــوی، می تــوان حقــوق معنــوی کــودک را شناســایی 
کــرد زیــرا ارشــادهای اخالقــی منقــول از حضــرت و  تأکید ایشــان نســبت بــه حقــوق فرزندان، 
متضّمــن الزام هــای حقوقــی بــرای تضمیــن حقــوق مــادی و شــکل گیری شــخصیت اجتماعــی 

کــودک اســت. 

1ـ2.  حّق داشتن هویت 

ــا شــده اســت؛  ــه معن ــرد و شناســایی وی در جامع ــای کیفیــت تشــخیص ف ــت به معن هوی
به نحــوی کــه فــرد بــدون آن احســاس گم گشــتگی، تهی بــودن، عــدم تکامــل زندگــی و عــدم 
تــوازن بــرای ادامــة  زندگــی کنــد. ایــن حقیقــت کــه توســعة هویــت جــزءِ ضــرورِی شــخصیت 
فــرد اســت، مــورد وفــاق همــگان اســت و به عنــوان حقــوق بشــر دارای ارزش حمایتــی اســت 
زیــرا منفعــت کــودک در آن منظــور شــده اســت )Isaque,2008 :395(. بــر ایــن مبنــا یکــی 
از حقوقــی کــه در کنوانســیون حقــوق کــودک به عنــوان مؤلفــه ای از حقــوق معنــوی کــودک 
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ــت خویــش اســت.  مــواد 7، 8 و 9 ایــن  ــر هویّ مــورد تصریــح قــرار گرفتــه، حــّق کــودک ب
ــام نیکــو، تابعیــت مشــخص و عــدم جدایــی از  ــر داشــتن ن کنوانســیون حــّق کــودک را ب
ــادة 7 »کشــورهاي  ــد 2 م ــاس بن ــر  اس ــال، ب ــوان مث ــوده اســت. به عن ــت نم ــن تثبی والدی
طــرف کـــنوانسیون ایــن حـــقوق را مطابــق بــا قوانیــن ملــي و تعهــدات خــود طبــق اســناد 
بین المللــي مربــوط در ایــن زمینــه به خصــوص در مــواردي کــه کــودک در صــورت عــدم 
اجــراي آن هــا آواره محســوب گــردد، الزم االجــرا تلقــي خواهنــد کــرد.« بنــد 1 مـــادة 8 
نـــیز تأکیــد مي کنــد: »کشــورهاي طــرف کنوانســیون، حــق کــودک بــراي حفــظ هویــت 
خــود از جملــه ملّیــت، نــام و  روابــط خانوادگــي  را  طبــق قانــون و بــدون مداخلــه تضمیــن 
خواهنــد کــرد. بــه موجــب بنــد 2 همــان مـــاده نـــیز »در مــواردي کــه کــودک به طــور 
غیرقانونــي از تمــام یــا برخــي از حقــوق مربــوط بــه هویــت خــود  محــروم  شــود، کشــورهاي 
ــل  ــوق به عم ــوق ف ــریع حق ــتیفاي س ــراي اس ــاعدت هاي الزم را ب ــت و مس ــو حمای عض
خواهنــد آورد« )مـــیرشکاري ، 1392: 731 (. کشــور مــا ایــران نیــز به واســطة الحــاق بــه 
ایــن کنوانســیون ملــزم بــه شناســایی ایــن حقــوق بــرای کــودک اســت. البتــه، ایــن الــزام 
تنهــا ناشــی ازکنوانســیون حقــوق کــودک نیســت زیــرا بــه اســتناد اصــل چهــارم قانــون 
ــی،  ــادی، اداری، فرهنگ ــی، اقتص ــی، مال ــی، جزای ــررات مدن ــن و مق ــة قوانی ــی، کلی اساس
ــز در بحــث از  ــن اســالمی باشــد. اســالم نی ــر اســاس موازی ــد ب ــی، سیاســی و ... بای نظام
حقــوق کــودک، یکــی از پیشــرفته ترین نظام هــای حقوقــی اســت. نظــام حقوقــی اســالم 
پیــش از آنکــه حقــوق والدیــن و کــودکان را در تزاحــم بــا یکدیگــر تصــور کنــد، بــه والدیــن 
گوشــزد می کنــد کــه طفــل از حقوقــی ویــژه برخــوردار اســت، پــس والدیــن نمی تواننــد 
بــه صالحدیــد خــود منافــع خویــش را بــر منافــع کــودکان خــود مقــدم دارنــد. از همیــن 
روســت کــه  نظــام حقوقــی اســالم بــا شناســایی حــّق نــام، نســب و تابعیــت مانــع از تجــاوز 
ــع  ــن راهــکار از آن روســت کــه مناب ــت کــودک شــده اســت. اتخــاذ ای ــر هویّ ــه حــق ب ب
شــکل گیری هویّــت مبتنــی بــر انتســابی، ارضــی و اجتماعــی اســت کــه هــر یــک بســتر 

تحقــق حقــوق معنــوی بیــان شــدة ذیــل حــق بــر هویّــت هســتند.  
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1-1-2.  حّق داشتِن ناِم نیکو  

نام هــا افــزون بــر نشــان دادن ویژگی هــا و توانایــی صاحــب آن نــوع نــگاه، شــیوة تعامــل و 
چگونگــی رویارویــی او را بــا پدیده هــای  مرتبــط و برعکس ترســیم نموده و رابطــه ای عاطفی، 
ــه  ــازی ب ــذاری در هویّت س ــازد. نام گ ــرار می س ــن مســائل برق ــان ای ــد می ــازنده و هدفمن س
ــر آنکــه  ــام عــالوه ب ــرا ن ــژه در حــوزة انســانی نقــش تعیین کننــده ای خواهــد داشــت زی وی
نشــان دهندة ذات و هویـّـت انســان اســت، نمایانگــر اســتقالل و تمایــز او نســبت بــه دیگــران 
ــرورت  ــت ض ــرد. به جه ــد ک ــز خواه ــود متمای ــودی او را از غیرخ ــوزة وج ــت و ح ــز هس نی
اِعمــال حساســیت نســبت بــه ایــن موضــوع در روایتــی از حضــرت رضــا )علیه الســالم( نقــل 
ــالن  ــا ف ــم ی ــه ق ــوم القیام ــم تدعــون بمــا ی شــده اســت کــه: »استحســنوا أســماء کم فإنّک
بــن فــالن الــی نــورک قــم یــا فــالن بــن فــالن ال نــور لــک« )نام هــای زیبــا بــرای یکدیگــر 
ــز ای  ــد:  برخی ــد و می گوین ــدا می زنن ــت ص ــما را در قیام ــام ش ــا آن ن ــرا ب ــد، زی برگزینی
فالنــی بــه ســمت بهشــت  بــرو  یــا برخیــز ای فالنــی کــه بهشــتی بــرای تــو نیســت( )ابــن 
ــا گذشــته اســت و  ــاط انســان ب ــل ارتب ــام عام ــر، ن ــا:، 87(. از ســوی دیگ ــی، بی ت ــد حل فه
ــه داری  ــی ریش ــی و تاریخ ــة فرهنگ ــا عقب ــود را ب ــا خ ــن نام ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــان ب انس
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، تاریخ ــوه اعتق ــه از  وج ــا برگرفت ــرا نام ه ــاخت زی ــد س ــط خواه مرتب
درجامعــه هســتند. بنابرایــن، در صورتــی کــه نــام برگرفتــه از  چهره هــای دینــی  و فرهنگــی 
ــود.  ــن عامــل در جهــت هویت ســازی و شــخصیت پردازی کــودک خواهــد ب باشــد، مهم تری
چنان کــه حضــرت رضــا )علیه الســالم( گزینــش نــام نیکــو را نوعــی احســان والدیــن نســبت 
ــدش احســان و نیکــی  ــه فرزن ــدر از آن راه ب ــه پ ــری ک ــدان می داند.»نخســتین ام ــه فرزن ب
می کنــد، انتخــاب نــام نیکوســت، پــس هــر یــک از شــما بــرای فرزنــدش نــام نیکــو برگزیند« 
ــوان  ــرای کــودک و اثبــات آن به عن )کلینــی،1369،ج6: 87(. اهمیــت نام گــذاری مناســب ب
ــام کــودک از  یکــی از حقــوق مســلم معنــوی کــودک در اســالم، از آن جهــت اســت کــه ن
جملــه ابتدایی تریــن کلماتــی اســت کــه کــودک بــا آن آشــنا شــده و بــا آن ارتبــاط برقــرار 
خواهــد کــرد. چنان کــه رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( در پاســخ بــه فــردی کــه از ایشــان 
درخصــوص حقــوق فرزنــد ســؤال کــرده بــود، فرمودنــد: »اینکــه نامــش را نیکــو و ادبــش را 
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آراســته گردانــی و او را در  جایــگاه شایســته ای قرار دهــی1« )حرعاملــی،1416ق،ج13: 124(.

ــب،  ــای نامناس ــن نام ه ــز از تعیی ــا و پرهی ــای زیب ــری از نام ه ــز بهره گی ــم نی ــرآن کری در ق
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت، چنان کــه نــص صریــح آیــة 11ســورة حجــرات2 دلیــل قاطعی 
بــر ایــن مســئله اســت. هرچنــد در ایــن آیــه به صــورت مســتقیم از القــاب زشــت نهــی شــده 
اســت، امــا مفهــوم  موافــق ایــن آیــه داللــت بــر ایــن نکتــه اســت کــه بســیاری از القــاب زشــت 
برگرفتــه از نام هــای نامناســب و هجــو اســت. ضمــن آنکــه لقــب از گســترة مفهومــی وســیعی 
برخــوردار بــوده و شــامل هــر نــام و صفتــی اســت کــه اگــر انســان را بــا آن بخواننــد، برایــش 
ناخوشــایند اســت. بــه جهــت اهمیــت ایــن نکتــه اســت کــه حضــرت رضــا )علیه الســالم( نیــز 
بــر تســمیة فرزنــد بــه بهتریــن اســم و کنیــه تأکیــد نموده انــد »فرزنــد خــود را  بــه بهتریــن 

اســم و کنیــه نام گــذاری کــن.3« )کلینــی،1369،ج8: 618(. 

نظام هــاي  حقوقــي  نیــز در مواجهــه بـــا فـــرایند نـــام گذاري کــودکان راه هــای گوناگونــي 
ــه  ــت ک ــي دانس ــر حقوق ــه عنص ــوان س ــت را مي ت ــودکان و دول ــن، ک ــوده اند. والدی را آزمـ
ــه  و  ــر ، توج ــه عبارت  دیگ ــد. بـ ــقش دارنـ ــذاری نـ ــي نام گ ــام حقوق ــه نظ ــکل دهی ب در ش
اولویــت دادن بــه هــر یــک از والدیــن یا دولت یــا کــودک  در  قانوني کـــردن فـــرایند نام گذاري، 
نتایــج حقوقــي متفاوتــي را به دنبــال دارد )میرشــکاری و فراهانــی، 1395: 83(. اگرچــه نقــش 
ــد  ــز در فراین ــن نی ــوق والدی ــت، حق ــده  گرف ــذاری نادی ــد نام گ ــوان در فراین ــت را نمي ت دول
یادشـــده،  انکارناپذیــر اســت. آن هــا هســتند کــه کــودک را به دنیــا می آورنــد، هـــزینه های 
ــه  ــش را ب ــر خوی ــرمایة عم ــر، س ــه مهم ت ــد و از هم ــم و روح  او  را مي پردازن ــرورش جس پ
پــاي او می گذارنــد، پــس دریــغ اســت کــه نتواننــد نـــام دلخـــواه  خـــویش  را بــر کودک شــان 
بگذارنــد . بــراي  همیــن، منطقــي اســت اگــر بــه والدیــن بـه عـــنوان صاحبــان حــّق نام گذاری 
ــش را  ــدان خوی ــام فرزن ــن انتخــاب ن ــِب والدی ــه  اغل ــد از نظــر دور داشــت ک ــم. نبای بنگری
بــر اســاس   عالقه  هــای مـــذهبي خـــود )نــام ائمــه و مقدســات مذهبــي(، باورهــاي سیاســي 

1. أن تحسن اسمه و ادبه و تضعه موضعًا حسنا.
2. یا ایها الذین آمنو ال یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم و ال نساٌء من نساٍء عسی أن یکن خیراً منهن و ال تلمزوا أنفسکم و 

التبابزوا بااللقاب بئس إالثم الفسوق بعد االیمان فمن لم یتب فأولئک هم الظالمون.
3. تسمیه باحسن االسماء و کنه باحسن الکنی.
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)نــام رهبــران  سیاســي  مــورد  اعتمــاد و محبــوب خـــود(، ایدئولوژي هــای فکــري )انتخــاب نام 
فارســي اصیــل توســط پــان ایرانیســت ها( یــا حتــي عالقه هـــاي فـــکري و ذهـــني خــود )نام 
ــوارد  ــن مـ ــه در ای ــانند ک ــام  مي رس ــه  انج ــي( ب ــریال های تلویزیون ــا  س ــا ی ــان رمان ه قهرم
نـام گـــذاري به طــور مشــخص اظهــار بیــان آزادانــه درخصــوص برخــي اعتقادهــا و باورهــاي 

.)Mikelson &Lieberson,1995 :930( فــرد نـــیز تـــلقي مي شــود

اثــر تلقــي والدیــن به عنــوان صاحبــان حــّق نام گــذاری به ویــژه  در  رویــة  قضایــي فـــراوان دیده 
می شــود. دادرســان ما به طور عـــمده بـــر  این  بـــاورند کـــه وقتي پدري نام کـــودک خـــویش 
ــدام او شــنیده نمي شــود  ــر  نادرســتي  اق ــي دالّ  ب ــه ادعای را انتخــاب می کنــد، دیگــر هیچ گون
زیرا نظام حـــقوقي مـــا  بر این مبناســت که نام شــخص که در هنگام ثـــبت والدت و حـــسب 
الــزام بـــه آن و بـــا اعـــالم  اعـــالم کننده  )پــدر و مــادر یــا دیگران( مشــخص مي شــود، در ســند 
رســمي والدت و اوراق هویتــي ثبــت  مي گــردد؛ حســب یــک قاعــدة حقوقــي، ســند ســجلي و 
ســند رســمي بــوده و تغییــر مفــاد  آن  ممکــن  نیســت مـــگر بــه موجــب قانــون و توســط مقــام 
قانونــي و در طــي یــک تشــریفات و رســیدگي قانونــي. لــذا  می تــوان گفــت، حــق بــر تعییــن 
نــام در حقــوق مــا بــه والدیــن اعطــا  شــده  اســت  و محتــواي انتخــاب ایشــان در پنــاه قاعــدة 
غیرقابــل تغییربــودن مندرجــات ســند رســمی تثبیــت می شــود. ذکــر ایــن نکته ضروری اســت 
کــه ایــن حــّق مطلــق نیســت و به واســطة »قاعــدة منــع سوءِاســتفاده از حــق« قابــل تحدیــد 
ــذاری  ــران حــق نام گ ــی ای ــام حقوق ــه به صراحــت در نظ ــه اگرچ ــا ک ــود؛ بدین معن ــد ب خواه
ابتدائــاً و مــاالً متعلــق بــه والدیــن خواهــد بــود، در مــواردی کــه ایــن حــق موجــب تضییــع 
حقــوق دیگــری و یــا صدمــه بــه منفعــت، اخــالق و نظــم عمومــی باشــد، موجــب سوءِاســتفاده 

از حــق بــوده و قابــل بازبینــی خواهــد بــود )میرشــکاری و فراهانــی، 1392: 28-25(.  

ــایي  ــمي شناس ــور رس ــق به ط ــان ح ــوان صاحب ــن به عن ــد والدی ــرض هرچن ــن فـ در  ای
مي شــوند، در  صورتــي کــه قواعــد حقوقــي مربــوط بــه نظــم عمومــي را مشــتمل بــر قاعــدة 
تناســب  )تناســب  نــام بــا جنــس، تناســب نــام بــا مـــوقعیت اجتماعــي، تناســب بــا عــرف و 
ــدة  ــده و مســتهجن( و قاع ــت اســامي زنن ــي )ممنوعی ــِت ذات ــدة کرام ــي(، قاع فرهنــگ محل
ابتنــاي برشــرع )ممنوعیــت اســامي مغایــر بــا مذهــب  و موجــب  هتــک حیثیــت مذهبــي( را 
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رعایــت نکننــد، بــا منع دولتـــي مـــواجه مي شــوند زیــرا طبق فــرض موجب اضــرار بــه دیگران 
یــا لطمــه بــه اخــالق  حســنه  مي گردنــد.  

 بــا ایــن توصیــف، نامگــذاری از حقــوق مســلم معنــوی کــودکان و از تکالیــف قطعی والدیـــن 
 بـــه شمار می آیــد، چنان کــه بــر اســاس  مــادة  7 کنوانســیون حقــوق کــودک کــه کشــور مــا 
نیــز بــه موجــب قانــون مصــوب مجلــس در  تـــاریخ  12/11/ 1372بــه آن ملحــق شــده اســت 
ــد کــودک بالفاصلــه پــس از به دنیــا آمــدن  ثبــت مي شــود و کــودک از حقوقــي ماننــد  »تول
حــّق داشــتِن نــام برخــوردار اســت.« بنابرایــن، عــالوه بــر ضــرورت نامگــذاری، نیکویــی آن نیــز  
مــورد  عنایــت و توجــه قـــرار دارد. لذا بـــاید آن را مـــکّمل این حــّق معنوی به شــمار آورد؛ یعنی 
چنانچــه والدیــن در نامگــذاری فرزنــد مطلوبیــت و جذابیــت آن را رعایــت نکــرده بـــاشند، حقّ  

ــد. ــوب ادا  نکرده ان ــل و مطل ــودک  را  به نحــو کام ک

2-1-2.  وضوح نسب

حــّق نســب به عنــوان یکــی از حقــوق معنــوی کــودک به معنــای رابطــة خونــی و حـــقوقی 
اســـت کــه پــدر و مــادر را بــه فرزنــدان آن هــا مربــوط می نمایــد )کاتوزیــان، 1394: 468(. نباید 
از نظــر دور داشــت کــه نســب از آن جهــت جــزءِ حقــوق کــودک شــمرده می شــود کــه موجــب 
اثبــات تولــد فرزنــد ناشــی از وجــود علقــة زوجیــت و صّحــت نــکاح و اثبــات عــدم زنــا در رابطة 
میــان زن و مــرد اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت نســب در حفــظ نظــام خانــواده و ثبــات نســل ها، 
اهتمــام شــارع و قانون گــذار همــواره بــر حفــظ آن در ســایة تقنیــن بــوده اســت. از ایــن رو، در 
فقــه امامیــه و به تبــع آن قانــون مدنــی، بــا اســتفاده از مــواد 1158 تــا 1167 بــرای اثبات نســب 
پــدری، کــه به دلیــل  پنهان بــودن منشــأ آن به مراتــب دشــوارتر از نســب مــادری اســت، دالیــل 
متعــددی ماننــد قاعــدة فــراش، اقــرار، شــهادت و ... را تعییــن کــرده اســت. حتــی در فــرِض 
نبــودِن دالیــل قوی تــر به لحــاظ کشــف واقــع قایــل بــه قابلیــت اســتناد بــه ضعیف تریــن ادلـّـه 
همچــون قرعــه اســت. غیــر از قاعــدة فــراش کــه از اهــّم طــرق اثبــات نســب در فقــه امامیــه 
اســت و در بــاب نــکاح بــا عنــوان شــرایط الحــاق اوالد، مســتقاًل بــدان پرداختــه شــده ، دیگــر 
طــرق اثبــات نســب از جملــه شــهادت، اقــرار و... را بایــد در ســایر ابــواب فقهــی جســتجو کــرد. 



100

سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

بــر اســاس قاعــدة فــراش کــه از حدیــث نبــوی مشــهور »الولــد للفــراش و للعاهــر الحجــر...« 
نشــأت گرفتــه، طفــل متولــد در زمــان زوجیــت ملحق به شــوهر اســت، مـــشروط بـــر اینکه از 
تاریــخ نزدیکــی تــا زمــان تولــد کمتــر از شــش مــاه و بیشــتر از ده مــاه نگذشــته باشــد  )نقیبی، 
ــز  ــران نی ــی  ای ــون مدن ــادة 1158 و 1159 قان ــد  م ــه مطــرح گردی 1382: 66(. همان گونه ک
مبتنــی بــر ایــن قاعــده اســت و مــادة 1322 ایــن قانــون نیــز آن را از امــارات قانونــی به حســاب 
آورده اســت. اهمیــت ایــن قاعــده ازآنجاســت کــه اگــر مــردی بیگانــه با همســر دائمی شــخصی 
زنــا کنــد، طبــق قاعــدة فــراش، فرزنــد از آِن شــوهر خواهــد بــود و شــوهر نمی توانــد به واســطة 
زنــای زنــش کــودک را از خــود نفــی کنــد زیــرا بــه اســتناد ایــن قاعــده نســب فرزند بــه صاحب 
فــراش خواهــد رســید. و اگــر  وی بخواهــد فرزنــد را از خــود نفــی کنــد، ضــروری اســت تــا 
لعــان صــورت پذیــرد کــه به نظــر بســیاری از اســتادان حقــوق، قانونــی متــروک اســت. در غیــر 
ایــن صــورت، بــا نفــی ولــد، شــوهر محکــوم بــه حــد خواهــد بــود )شــهید ثانــی،1387،ج10: 
144(. در کنــار روش هــای مذکــور یکــی دیگــر از روش هــای نویــن اثبــات نســب کــه می تــوان 
آن را از جملــه مباحــث مســتحدثه دانســت، اثبــات نســب از طریــق آزمایــشDNA  اســت. 
به رغــم متعــرض نشــدن فقهــای متقــدم بــه ایــن روش بــا توجــه بــه مســتحدث بــودن موضوع، 
ــوان دلیــل شــرعی در تعییــن  ــن آزمایــش را به عن ــج ای ــرش نتای ــب فقهــای معاصــر پذی غال
ــه وجــود  ــن، باتوجــه ب ــرای قاضــی. بنابرای ــم آوری ب ــد، مگــر در صــورت عل نســب نپذیرفته ان
ایــن مقدمــات از ســویی و طریقیــت ایــن ادلـّـه در قالــب حجیــت ذاتــی قطــع از ســوی دیگــر 
، در صــورت100%  بــودن نتیجــه آزمایــش و حجیــت علــم عرفــی در صــورت 100% نبــودن  
نتیجــه و بــا فــرض خطــای بســیار پاییــن  بــر مبنــای ســیرة عقــال، می تــوان قایــل بــه حّجیــت 
ــه هــر  ــور و همــکارن،1394: 95(.  ب ــود )یزدانی پ ــن آزمایش هــا در تعییــن نســب ب ــج ای نتای
حــال، نظــام حقوقــی اســالم بــا درنظرگرفتــن کوچک تریــن احتمــال خــالف در زنــازاده بــودن 
ــد و  ــرده و شــخصیت ول ــی ک ــراش و دارای نســب معرف ــه صاحــب ف کســی، او را ملحــق  ب
صاحــب فــراش را حفــظ و زانــی را رد می کنــد زیــرا از دیــدگاه اســالم، در کنــار تولیــد نســل و 
تــداوم آن، مشــروعیت یافتــن فرزنــدان نیــز یکــی از اهــداف مهــّم ازدواج اســت، چنان کــه امــام 
رضــا )علیه الســالم( در بیــان حکمــت تحریــم زنــا، مخدوش شــدن اصــل و نســب و تباه شــدن 
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مســئلة ارث را مــورد توجــه قــرار داده و می فرماینــد:» زنــا بــه علــت مفاســدی کــه در بــردارد، 
حــرام شــده اســت؛ ماننــد قتــل نفــس، مخــدوش شــدن اصــل و نســب، تــرک تربیت کــودکان، 
ــه،1380،ج1: 479(.  ــن بابوی ــد.« )اب ــن مفاس ــال ای ــراث و امث ــوع ارث و می ــدن موض ــاه ش تب
بنابرایــن، اثبــات نســب فرزنــد و الحــاق او بــه پــدر و مــادری مشــخص باعــث رفــع ننــگ و عــار 
از کــودک می شــود و اثبــات آن حقــوق بی شــماری از جملــه حــّق حضانــت، حــق نفقــه، حــق 

والیــت و حــّق ارث و ســایر حقــوق را بــرای وی اثبــات می کنــد.  

2-1-3.  حّق تابعیت  و  هویّت دینی 

تابعیــت مصــدر جعلــی از  بــاب »تبــع، یتبع، تبعــًا« به معنای پیــرو، دنبالــه رو و فرمانبــردار بودن 
اســت و جمــع آن اتبــاع اســت کــه در اصطــالح حقــوق عرفــی بــه نوعــی رابطــة »شــخص« و 
»دولــت« معّیــن اطــالق می شــود؛ رابطــه ای کــه بــر اســاس آن شــخص عضــو رســمی جمعیت 
ــی  ــای حقوق ــات نظام ه ــروزی آن از تأسیس ــای ام ــت« به معن ــق تابعی ــود. »ح ــت می ش دول
معاصــر و از مباحــث حقــوق عمومــی یــا خصوصــی اســت. علمــای علــم حقــوق کوشــیده اند 
تعریفــی از تابعیــت ارائــه دهنــد کــه بــه چیســتی و عناصــر تشــکیل دهندة  آن اشــاره داشــته 
باشــد. بعضــی می گوینــد تابعیــت نوعــی از ارتبــاط سیاســی اســت کــه فــردی را بــه کشــوری 
مربــوط می ســازد. بنــا بــه گفتــة »نیبویــت«، حقــوق دان فرانســوی، تابعیــت نوعــی از ارتبــاط 
ــی و دائمــی کشــوری می گــردد  ــرد جــزءِ عناصــر اصل ــه موجــب آن ف سیاســی اســت کــه ب

)کاتوزیــان،  1394: 77(. 

 بــا وصــف مذکــور تابعیــت رابطــة سیاســی و معنــوی اســت کــه شــخصی را بــا دولــت معّینی 
مرتبــط می ســازد. بنابرایــن،  رابـــطة مذکــور  بــه محــض تولــد، بــه صــورت یــک حــق بـــرای 
طـــفل پیش بینــی  شــده  کــه از آن بــه تابعیــت ذاتــی  و یــا تابعیــت اصلــی در علــم حقــوق 
ــه شــهروندان داده می شــود: 1. خــون و 2.  ــه دو صــورت ب ــت ب ــن تابعی ــاد شــده اســت. ای ی
خــاک. بنابرایــن، دولت هــا موظفنــد بــر اســاس سیســتم خــاک یــا خــون یــا هــر دو، تابعیــت 
را بــرای طفــل در  قوانیــن  پیش  بـــینی کننــد. تابعیــت خونــی بدیــن معناســت کــه کــودک 
به محــض تولــد، تابعیــت یکــی از والدیــن خــود را کســب خواهــد نمــود و مقصــود از تابعیــت بر 
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اســاس خــاک، تابعیتــی اســت کــه فــرد تابعیــت خــود را بــه صــرف متولــد شــدن در کشــوری 
خــاص کســب خواهــد نمــود. مـــادة 7 کنوانســیون حقوق کــودک بر لــزوم به رسمیت شــناختن 
تابعیــت  کــودک  تـــأکید ورزیــده اســت. اصــل ســوم اعالمیــة جهانــی حقوق کــودک نیــز ملّیت 
را از حقوقــی دانســته اســت  کــه  از بــدو تولــد برای کـــودک بـه وجـــود می آید. در نظــام حقوقی 
ایــران به عنــوان مبنــای حقــوق اســالمی بــه جهــت پیوســتن جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
ــه معامــالت و پیمان هــا1    ــزوم پایبنــدی ب ــه اســتناد  اصــل ل کنوانســیون حقــوق کــودک و ب
شــاهد بـه رسـمیت شـــناختن حــّق تابعیــت و لــزوم پایبنــدی  به  آن از ســوی حکومت هســتیم. 
بنابرایــن،  حــّق تابعیــت از حقــوق معنــوی کـــودک اســـت کــه در حقــوق اســالمی بــر اســاس 

اصــل لــزوم  وفــای  بــه عهــد و پیمان هــا قابــل شـــناسایی  اســـت .  

 در منابــع حقــوق اســالمی و فقــه، لفظــی معــادل »تابعیــت« به معنــای مصطلــِح ذکرشــده در 
حقــوق عرفــی وجــود نــدارد، زیــرا در اندیشــة سیاســی اســالم، حکومــت بــه خــدا تعلــق  دارد و 
مالکیــت واقعــی  به وســیلة انبیــا و اولیــا اِعمــال می شــود. در واقــع، در نظــام حقوقــی اســالم 
ــامنش،  ــری و پارس ــد )عرب عام ــزاع می یاب ــت انت ــت و مل ــان حکوم ــة می ــت« از رابط »تابعی
ــای  ــت و امــت در معن ــای مل ــی خــود به معن ــای عرف ــد تابعیــت در معن 1393: 113(. هرچن
ــه  ــت« ب ــن دو واژه  »ام ــان  ای ــه از می ــه نظــر می رســد ک ــا ب ــح شــریعت نیســت، ام مصطل
ــی  ــت عرف ــوم  تابعی ــه مفه ــالمی« ب ــت اس ــارت »ام ــوده  و عب ــر ب ــی نزدیک ت ــت عرف تابعی

ــود.  ــد ب ــر خواه نزدیک ت

به هر حــال، مفهــوم »حــق تابعیــت کــودک« در ایــن مقالــه جــدای از مفهــوم عرفــی تابعیــت، 
بیشــتر ناظــر بــه تابعیــت کــودک از دیــن والدیــن خــود خواهــد بــود. در واقــع، در حـــقوق 
ــد آن را جــزءِ حقــوق کــودک  اســالمی از تابعیــت  دیگــری  نیــز ســخن رفتــه اســت کــه بای
مســلمان بـه شـــمار آورد و آن تابعیــت دینــی اســت؛ یعنی چـــنانچه یـــکی از والدین کـــودک 
مـــسلمان بـــاشد، کــودک تابعیــت  او  را داشــته و مســلمان تلقــی مـــی شود زیــرا آیــات قرآنــی 
ــی  ــای عرف ــت به معن ــرا  تابعی ــد، زی ــت ندارن ــی آن  دالل ــای عرف ــت« به معن ــر »تابعی ــز  ب نی

1. یـا  ایـها  الذین  آمنوا اوفوا بالعقود
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بــه مرزهــای اعتبــاری میــان کشــورها اختصــاص دارد و اعتقــادات دینــی در آن بی تأثیــر یــا 
کم تأثیــر اســت، در حالــی کــه اســاس تابعیــت در اســالم  بــر اعتقــادات دینــی اســتوار اســت.  

از آنجاکــه بــر اســاس الگــوی اســالمی، خانــواده عهــده دار مراقبــت و تربیــت فرزنــدان اســت، 
ــا ایــن حــق و تقویــت آن، توجــه  بی شــک مؤثرتریــن راه کار در جهــت آشناســازی کــودک ب
والدیــن بــه تعلیــم و آشناســازی آموزه هــای دیــن بــه فرزنــدان خویــش اســت زیــرا  هیــچ نهــاد 
یــا مؤسســه ای در بهتریــن شــرایط نیــز نمی توانــد همچــون فضــای ارتباطــی و عاطفــی خانواده 
تأثیرگــذار باشــد. امــام ســجاد )علیــه الســالم( می فرماینــد: »پــدر در مــورد فرزنــدش در ســه 
امــر مســئول اســت: اول، تربیــت وادب شایســتة او. دوم، راهنمایــی او بــه ســوی خــدا و ســوم، 
یــاری کــردن او در اطاعــت خــدا.« )مجلســی،بی تــا،ج15: 78(. ایــن روایــت و روایت های مشــابه  
بــر مراحــل  تربیــت ایمانــی و دینــی کــودک داللــت دارنــد. ســیرة معصومــان )علیهم الســالم( 
در تربیــت دینــی فرزنــدان نیــز حاکــی از اهتمــام ایشــان در انتقــال و آمــوزش ایــن مفاهیــم 
بــه نســل بعــد جهــت آشناســازی فرزنــدان بــا هویــت و تابعیــت دینــی خویــش اســت. امــام 
رضــا )علیه الســالم( دربــارة لــزوم آموختــن تعالیــم دینــی بــرای فرزنــدان در پاســخ بــه ســؤالی 
ــا تعجــب  ــد، ب ــارة پســری هشت ســاله کــه به دلیــل ختنه شــدن و درد آن نمــاز نمی خوان درب
و ناراحتــی ســؤال فرمودنــد: »ســبحان اهلل یتــرک الصــاله؟!« )ابــن بابویــه،1380،ج1: 280( و 
فرمودنــد: »هــر گونــه کــه می توانــد نمــاز بخوانــد«. ایــن تأکیــد امــام بیانگــر ایــن نکتــه اســت 
کــه کــودک در ایــن ســن، نه تنهــا بایــد بــا آداب نمــاز آشــنا باشــد، بلکــه بایــد بــر آن مداومــت 
ــد و  ــق تربیــت صحیــح دینــی فرزن ــواده از طری ــت، خان ــن روای ــای ای ــر مبن داشــته باشــد. ب
آشناســازی وی بــا تعالیــم دینــی چــه از راه اجتهــادی یــا تقلیــدی، نقــش بی بدیلــی در تثبیــت 

تابعیــت دینــی کــودک خواهنــد داشــت. 

حّق تابعیت و هویّت دینی کودک در مادة20 کنـوانسیـــون حـقـــوق کـــودک نیـــز تصـــریح  
شده است: »توســـعه و تعمیـــق دیـــن و مـذهب در کـودکـان بـــا ارائـه مـعقـول و مـتنـاسب 
بــــا  مقتضیـــات  زمـــانِ  تعـالیـــِم مذهبـــی ممـــکن اســـت«. بی شک، تأکید تعالیم دینی ائمه 
معصومــان )علیهم الســالم( بــر لــزوم تمهیــد زمینــة الزم بــرای توســعة آگاهی  هــای الزم دینــی 
در کــودکان جهــت آشــنایی بــا تابعیــت دینــی خویــش، نشــانگر پیش قــدم بــودن دیــن مبیــن 
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اســالم در زمینــة توجــه بــه احقــاق ایــن قســم از حقــوق کــودک اســت و  ایــن همــه اهتمـــام 
بـه آموزش هـای دینـی، بـیانگـر عـنـایـت تـعـالیـم دینـی بـه لزوم احقاق هویـت فرهنـگی و 
ارزش هــای دینـــی بــرای کــودک اســت، چنان کــه امــام رضــا )علیه الســالم( می فرماینــد: »لــو 
وجــدت شــابًا مــن شــبان الشــیعه لــم یتفقــه لضربتــه عشــرون ســوطًا« )اگــر جوانــی از  جوانــان 
شــیعه را بیابــم کــه در مقــام فراگیــری دانــش دیــن نباشــد، بــرای تنبیــه بیســت تازیانــه بــر 
او خواهــم زد( )مجلســی،بی تــا، ج76: 346(. بــا توجــه بــه مطالــب بیان شــده، تربیــت دینــی 
کــودک از مباحــث مهــم و کاربــردی در ایجــاد و تثبیــت تابعیــت دینــی کــودک  اســت کــه از 
طریــق کنــکاش عمیــق در منابــع اســالمی و آموزه هــای دینــی  بــه اصــول و روش هــای  مــورد 

تأییــد ائمــه معصومیــن )علیهم الســالم( می تــوان بــه آن دســت یافــت.  

2-1-4. حق کودک بر محبت

ــا  ــا ب ــدارد، ام ــی ن ــون خــود آگاهــی کاف ــع پیرام ــه وقای  کــودک به لحــاظ ســّنی نســبت ب
توجــه بــه اینکــه بــر مبنــای دیــن مبیــن اســالم به ماننــد افــراد بزرگســال از کرامــت انســانی 
ــد  ــرای رش ــه ب ــه ک ــرا همان گون ــت زی ــامحه اس ــت و مس ــتحق  محب ــت، مس ــوردار اس برخ
جســمی بــه غــذا نیــاز دارد،  بــرای رشــد روحــی نیــز  بــه محبــت نیازمنــد اســت. امــام ســجاد 
ــوق  ــی از  حق ــوان یک ــودک به عن ــه ک ــت ورزی ب ــه محب ــه ب ــوص توج ــالم( درخص )علیه الس
مســلم وی می فرماینــد: »حــّق کــودک ایــن اســت کــه بــا او  بــه مهربانــی رفتــار کنــی  و او 
را تعلیــم  و تربیــت کنــی. او را ببخشــی  و عیوبــش  را بپوشــانی  و بــا مــدارا بــا او رفتــار کنــی  
ــا  ــة او شــود و ب و کمکــش کنــی  و خطاهــای نوجوانــی  او را پنهــان  ســازی کــه ســبب توب
ــا او کشــمکش نکنــی کــه موجــب کنــدی  رشــد او می شــود  ــار کنــی و ب ــه مــدارا  رفت او ب

)ابن شــعبه، 1382: 110(. 

ــودک  ــرای ک ــده ب ــول شناخته ش ــی از اص ــز یک ــودک نی ــوق ک ــیون حق ــة کنوانس مقدم
ــت و  ــبختی، محب ــّس خوش ــا ح ــوأم ب ــی ت ــواده و در فضای ــط خان ــدن او در محی را بزرگ ش
تفاهــم دانســته اســت. چنان کــه مطــرح گردیــد، کشــور مــا به واســطة الحــاق ایــران بــه ایــن 
کنوانســیون بــر مبنــای مصوبــة مجلــس شــورای اســالمی از ســال 1372، ملــزم بــه رعایــت 
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آن خواهــد بــود. همچنیــن بــا اســتقراء در بنــد 10، 13 و 16 مــاده 4 و فصــل پنجــم قانــون 
حمایــت خانــواده مصــوب 1390/12/1 می تــوان از تأکیــد قانون گــذار بــه تعییــن ضابطــه در 
بحــث از حضانــت، نفقــه و والیــت قهــری بــه اهتمــام وی نســبت بــه لــزوم تأمیــن شــرایط 

ــرد.  ــرای کــودک در محیطــی امــن و آرام پــی ب مطلــوب زندگــی ب

ــر محبــت به عنــوان یکــی از حقــوق معنــوی کــودک، مــورد تأییــد نظــام  بنابرایــن حــّق ب
حقوقــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای کــودک از ســوی شــارع مقــدس بــوده اســت به گونــه ای 
کــه خداونــد در تأکیــد بــر محبــت ورزی بــه کــودک در آیــة83 ســورة بقــره می فرمایــد: »جــز 
خــدای را نپرســتید و نیکــی کنیــد. دربــارة پــدر و مــادر و خویشــان و یتیمــان و فقیــران بــه 
زبــان خــوش بــا مــردم تکلــم کنیــد«. البته، چنیــن برداشــت می شــود کــه واژة یتیم اســتعمال 
ــای  ــدن نیازه ــودک در برطرف ش ــف ک ــل ضع ــو به دلی ــت از یک س ــن اس ــی ممک ــده، ول ش
جســمی و روحــی اش، خداونــد در نظــر داشــته باشــد از ضعیف تریــن طبقــة کــودکان یــاد کند 
تــا توجــه مکلّفــان نســبت بــه اهمیــت احســان بــه کــودک بیشــتر شــود و آن به منزلــة حّقــی 
قلمــداد شــود کــه ادای آن واجــب اســت. از دیگــر ســو، کودکــی کــه از مهــر و محبت و احســان 
بهره منــد نیســت، به ماننــد کودکــی اســت کــه از بزرگ تریــن نعمــت زندگــی خویــش، یعنــی 
داشــتن پــدر، محــروم اســت. پــس اســتعمال چنیــن واژه ای صرفــاً یتیمــان را شــامل نمی شــود 

بلکــه مشــمول تمــام جامعــة کــودکان محــروم از احســان اســت )مقــدادی، 1395: 96(. 

در تعـالیم  اخـالقی و تربیتـی دیـن نیز  در ایـن زمـینـه تـأکیـد فراوانـی شده اسـت. چنان که 
در روایـــات آمده است،  نسبـــت  بـه کودکـان خـود عطوفت نماییـــد )کلینی،1369،ج6: 122(.

کســـی  کـــه  بـــه  فرزنـد خویـــش محبـــت  فراوان  دارد، مشمـول رحمت مخصـــوص خداسـت 
ــا  ــن ب ــات پیرامــون نحــوة برخــورد والدی ــن، تمــام روای )حرعاملــی،1416ق،ج8: 360(. بنابرای
ــر محبــت در نظــر گرفــت.  کــودک را می تــوان به عنــوان مهم تریــن پیشــینة حــّق کــودک ب
با امعـــان نظـــر در روایـــات مذکـور درمی یابیـم که لـزوم محبـت بـه کـودکـــان در انبـوهی از 
روایات تنها یک ارشــاد اخالقی نیســت، بلکه لســـان ادلـــه و سیـــرة معصـــومان )علیهم السالم( 

امـــکان پذیـرش  یک  الزام حقـوقـــی را فـراهـم مـی آورد.
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حضــرت رضــا )علیه الســالم( درخصــوص معاشــرت و برخــورد خــوب بــا کــودکان 
می فرماینــد: »و أجمــل معاشــرتک مــع الصغیــر و الکبیــر«  )معاشــرت خــود را بــا کــودکان 
ــه ُحســن  ــوری طبرســی،1408ق،ج8: 354(. اهمیــت توجــه ب ــا کــن( )ن و بزرگســاالن زیب
معاشــرت بــا کــودک و توجــه بــه نهادینه کــردن آن در رفتارهــای روزمــره تــا آنجاســت کــه 
ــودکان  ــا ک ــه( ب ــر )صلی اهلل علیه وآل ــار پیامب ــه رفت ــئله ب ــن مس ــر ای ــد ب ــرت در تأکی حض
ــل  ــرت را نق ــش حض ــن فرمای ــرده و ای ــاره ک ــو  اش ــوان الگ ــالم کردن به عن ــوص س درخص
می کننــد: »خمــس ال أدعهــن حتــی الممــات ... و التســلیم  علــی الصبیــان  لیکــون ســنۀ مــن 
بعــدی« )پنــج چیــز  را تــا هنــگام  مــرگ تــرک نخواهــم کــرد ... و ســالم کــردن بــر کــودکان 
تــا ایــن کار پــس از مــن ســنتی بر دیگــران باشــد( )مجلســی،بی تــا، ج76: 66(. بیــان مطالبی 
همچــون  محبت کــردن بــه کــودک از در آغــوش گرفتــن، بــر دامــان نشــاندن، بوســیدن و 
نــوازش کــردن، نــگاه محبت آمیــز داشــتن و صحبــت بــا  کــودک، همــه  و همــه بــرای ایــن 
اســت کــه محیــط امــن و قابــل اعتمــادی بــرای کــودک ایجــاد شــود و احســاس آرامــش و 
امنیــت و اعتمــاد بــه اینکــه خانــواده محلــی امــن اســت، بــرای وی فراهــم گــردد. چنان کــه 
ــد  ــودک  تأکی ــا ک ــن ب ــط  والدی ــر  رواب ــر تأثی ــتر ب ــر بیش ــای اخی ــان در دهه ه روان شناس
کرده انــد. بــر اســاس یافته هــای آن هــا، ارتبــاط محبت آمیــز و صمیمانــة والدیــن بــا کــودک 
به ویــژه در دو ســال اول زندگــی،  بــرای رشــد وی الزم بــوده و ســبب ایجــاد حــّس امنیــت، 
آرامــش و اطمینــان در کــودک می شــود و نبــوِد ایــن ارتبــاط، موجــب احســاس ناامنــی و 
تــرس در وی می گــردد )بوربــا 1389: 796(. اولیــن تأثیــر محبــت، رشــد احســاس و پذیــرش 
ــواده در  ــای خان ــه حمایت ه ــکا ب ــده و ات ــه آین ــی ب ــز خوش بین ــد و نی ــت در فرزن و مقبولی
زمــان مناســب اســت. در ســیرة عملــی همــة امامــان معصــوم )علیهم الســالم( از جملــه امــام 
ــوده  ــی ب ــزءِ اصــول تربیت ــان ج ــا فرزنداش ــورد ب ــت در برخ ــراز محب ــا )علیه الســالم( اب رض
ــا عباراتــی  اســت. امــام رضــا )علیه الســالم( فرزنــد را در آغــوش می گرفــت و می بوســید و ب
ماننــد »بابــی انــت و امــی« مــورد خطــاب قــرار مــی داد )بحرانــی اصفهانــی،1413ق،ج22: 
ــا  ــت می نمــود ت ــدش بســیار دق ــه فرزن ــرام ب ــم و  احت ــن، حضــرت در تکری 111(. همچنی
ــد،  ــه او را صــدا می کردن ــواره کنی ــد و  هم ــام خطــاب نمی کردن ــا ن ــد را ب ــه فرزن ــی ک جای
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زیــرا در عــرب  صــدازدن یــک فــرد بــا کنیــه نشــانة احتــرام زیــاد بــه اوســت. حضرت موســی 
ــد،  ــدا می زدن ــالم( را ص ــا )علیه الس ــام رض ــدش  ام ــرگاه فرزن ــز  ه ــالم( نی ــم )علیه الس کاظ
ایشــان را بــا کنیــه خطــاب مــی کردنــد و در غیــر ایــن صــورت می فرمودنــد: »فرزنــدم رضــا« 

)ابــن بابویــه،1380، ج1: 14(.

ــا  ــدارد.  ب ــه زمــان خاصــی ن ــر محبــت اختصــاص  ب ــه حقــوق  کــودک ب اهمیــت توجــه ب
ــه  ــه اینکــه عاطفــه و احســاس قبــل از عقــل و ادراک در انســان ظاهــر می شــود و ب توجــه ب
ــکل گیری  ــاد در ش ــن ابع ــه از مهم تری ــردد، عاطف ــر بازمی گ ــی بش ــای زندگ ــتین روزه نخس
ــه توجــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــه برخــی از پژوهشــگران ب ــی ک ــودک اســت، به نوع شــخصیت ک
و محبــت والدیــن بــه نــوزاد نه تنهــا موجــب آرامــش وی خواهــد بــود، بلکــه تأثیــرات آن در 
ــده سرنوشت ســاز اســت )هافمــن،1384: 425-424(  شــکل گیری شــخصیت کــودک در آین
زیــرا کــودکان در ســال های نخســت زندگــی همه چیــز خــود را از والدیــن و وابســته بــه ایشــان 
ــون  ــم یظن ــنوا الیه ــم و أحس ــرو أوالدک ــد: »ب ــالم( می فرماین ــا )علیه الس ــام رض ــد. ام می دانن
أنکــم ترزقونهــم« )بــه فرزندانتــان خوبــی کنیــد و بــه آنــان نیکــی نماییــد زیــرا آنــان گمــان 
می کننــد کــه شــما ایشــان را روزی می دهیــد( )منســوب بــه امــام رضــا)ع(،  1406ق: 336(. 
از ســوی دیگــر، انســان یــک موجــود عقلــی صــرف نیســت کــه تنهــا بــر اثــر بینــش عقلــی اش 
زندگــی کنــد و عواطــف و هیجانــات تأثیــر بســیاری در اندیشــه و رفتــار انســان دارد تــا آنجاکــه 

ــه انجــام برخــی از امــور  تشــویق می کنــد و از برخــی بازمــی دارد.  انســان را ب

به هرحــال، بــر اســاس مطالــب بیان شــده بایــد گفــت کــه ارتبــاط محبت  آمیــز  والدیــن  بــا 
کــودکان به عنــوان یکــی از حقــوق معنــوی  کــودک، جــزءِ تکالیفــی اســت کــه خداونــد آن هــا 
ــر فطــرت خــود نیازمنــد  ــه خاطــر قصــور در آن بازخواســت خواهــد کــرد زیــرا انســان ب را ب
محبــت اســت و مهــروزی والدیــن بــا کــودک عاملــی مؤثــر در حرکــت  فرزنــدان بــرای  انتخاب 

ســبک و شــیوة زندگــی ســالم اســت.
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نتیجه گیری 

ــا کــودکان، در دو ریکــرد  ــا بررســی آموزه هــای رضــوی درخصــوص چگونگــی برخــورد ب ب
ــّق  ــرد اول، ح ــت. در رویک ــودک دســت یاف ــوی ک ــوق معن ــی از حق ــه مصداق های ــوان ب می ت
ــخص و   ــبی مش ــه نس ــودک ب ــاق ک ــته، الح ــام شایس ــاب ن ــق انتخ ــودک از طری ــت ک هوی
تعییــن تابعیــت وی بــا دقــت در آموزه هــای رضــوی قابــل توجــه اســت. از منظــر امــام رضــا 
)علیه الســالم( انتخــاب نــام نیکــو بــرای فرزنــد، احســان والدیــن در حــّق اوســت زیــرا مطلوبیت 
نــام از جملــه مؤلفه هایــی اســت کــه بــر شــکل دهی هویـّـت کــودک در حوزة انســانی به واســطه 
احســاس رضایــت او از نــام خویــش و میــزان احتــرام اجتماعــی مکتســبه از ایــن نــام، تأثیرگذار 
خواهــد بــود. ایــن مبنــای عقلــی  در نظــام حقوقــی ایــران نیــز امــری پذیرفته شــده اســت زیرا 
بــا وجــود تصریــح تبصــرة 7 مــاده 16 قانــون ثبــت احــوال بــر حقــوق والدیــن بــر نام گــذاری، 
ــا  در صورتــي کــه قواعــد حقوقــي مربــوط بــه نظــم عمومــي در نام گــذاری رعایــت نشــود، ب

منع دولتـــي مـــواجه خواهنــد بود. 

ــا  ــدم زن ــات ع ــت و اثب ــة زوجی ــد، ناشــی از وجــود علق ــد فرزن ــات تول نســب به واســطة اثب
ــوی،  ــای رض ــای آموزه ه ــر مبن ــه ب ــت، چنان ک ــت اس ــکل  گیری هویّ ــای ش ــر مؤلفه ه از دیگ
زنــا بــه واســطة مخــدوش نمــودن اصــل و نســب و در نتیجــه تضییــع حقــوق مــادی، ناشــی 
از صّحــت نــکاح، مــورد تحریــم شــارع قــرار گرفتــه اســت و در صــورت ابهــام در ایــن موضــوع، 
قواعــدی همچــون فــراش، اقــرار و شــهادت مبنــا خواهــد بــود. ایــن رویکــرد در مــواد 1158 تــا 
1167 قانــون مدنــی مشــهود اســت. پیــروِ اثبــات نســب، حــق تابعیــت دینــِی کودک به واســطة 
الحــاق بــه والدیــن قابــل اثبــات اســت. روایــت منقــول از امــام رضــا )علیه الســالم( دربــارة  لزوم 
تربیــت دینــی کــودک، به روشــنی بیانگرتأثیــرآن در تثبیــت حــّق تابعیــت دینی اســت. در نظام 
حقوقــی ایــران  ایــن حــق به واســطة مــادة 20 کنوانســیون حقــوق کــودک و الحــاق ایــران بــه 

آن، مــورد توجــه اســت.   

ــا کــودکان و  ــر آموزه هــا ی رضــوی پیرامــون معاشــرت نیکــو ب ــه ب ــا تکی در رویکــرد دوم، ب
لــزوم مهــرورزی بــا ایشــان، می تــوان حــّق برخــورداری طفــل از محبــت را اثبــات کــرد. ایــن 
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حــق از جملــه حقــوق نوینــی اســت کــه در کنوانســیون حقــوق کــودک مــورد توجه بــوده و در 
نظــام حقوقــی ایــران ذیــل ایــن کنوانســیون و »قانــون حمایــت خانــواده« مــورد تصریــح قــرار 

گرفتــه اســت. 

بــا ایــن وصــف و بــا توجــه بــه پیشــینة حقــوق کــودک در نظــام حقوقــی معاصــر،  ســیرة 
رضــوی در توجــه بــه حقــوق معنــوی کــودک و تعییــن ضابطه هــای آن از جامعیــت برخــوردار 
اســت زیــرا هــر یــک از ارشــادات اخالقــی منقــول از حضــرت رضــا )علیه الســالم( دربردارنــدة 
تضمین هــای قانونــی حمایــت از ایــن قســم از حقــوق کــودکان اســت کــه آثــار آن در حقــوق 

مــادی همچــون حضانــت، نفقــه و ارث قابــل اثبــات اســت.  



110

سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

منابع و مآخذ 

قرآن کریم. )1380(. ترجمه مکارم شیرازی. تهران:دفتر مطالعات تاریخ و  معارف اسالمی.
قانون مدنی. 

قانون ثبت احوال. 
قانون حمایت خانواده. 

ـ ابن بابویه، محمدبن علی. )1380(. علل الشرائع. ج1. ترجمه و شرح: محمدجواد ذهنی تهرانی. قم: مؤمنین. 
ـ ابن شعبه، حسن بن علی. )1382(. تحف العقول. مترجم: صادق حسن زاده. قم: آل علی. 

ـ ابن فهد حّلی، احمدبن محمد. )بی تا(. عدۀ الداعی و نجاح الساعی. تصحیح: احمد موحدی قمی. بیروت: دارالکتب االسالمی.
ـ اسعدی، حسن. )1387(. خانواده و حقوق آن. مشهد: به نشر.

ـ ایروانی، جواد و عبادی، مهدی. )1391(. »مقایسه تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک«. قرآن و علم. پائیز و 
زمستان. ش11. صص: 86-65. 

ـ بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله. )1413ق(. عوالم العلوم. ج22. قم: مؤسسه امام مهدی )عج(.
ـ بوربا، میشله. )1389(. کتاب جامع تربیت کودک. مترجم: محمد بهشتیان. ج2. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ سبز.

ـ توسلی نائینی، منوچهر. )1388(. »فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران«.  فصلنامه 
مطالعات حقوق خصوصی. دورۀ39. زمستان. ش4. صص: 110-89،

ـ جعفری لنگروی، محمدجعفر. )1385(. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
ـ حرعاملی، محمدبن حسن. )1416(. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.ج8و13. قم: مؤسسه آل البیت )ع( ألحیاء 

التراث. 
ـ خمینی، روح الله. )1379(. تحریر الوسیله. قم: دارالعلم.

ـ شهید ثانی، زین الدین بن علی. )1387 (. شرح اللمعه. ج10. مترجم: علی شیروانی. قم: دارالعلم.
ـ طبیبی جبلی، مرتضی؛ علیان، آزاده و راعی، مسعود. )1392(. »سازوکارهای حمایت از کودک در برابر مجازات و تنبیه  از نظر فقه و 

حقوق«. مجله فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(. سال هجدهم. ش58. صص: 97-75.
ـ عرب  عامری، احمد؛ پارسامنش، محمدرضا. )1393(. »تابعیت در اسالم«. حقوق اسالمی. تابستان. ش4. صص: 130-107.

ـ علومی، رضا.  )1348(. کلیات حقوق. تهران: انتشارت مؤسسه عالی حسابداری.
ـ فیومی، احمدبن محمد. )1414ق(. مصباح المنیر. قم: دارالهجره.

ـ کاتوزیان، ناصر. )1387(. فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـــــــــــــــــ . )1394 (. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. تهران: میزان. ــ 

ـ کلینی، محمدبن یعقوب. )1369(. اصول کافی. ج 6 و 8. ترجمه و شرح: جواد مصطفوی. تهران: کتابفروشی اسالمیه.
ـ مجلسی، محمدباقر. )بی تا(. بحاراالنوار. ج76  و 15. تصحیح: محمدباقر محمودی.  بیروت: داراحیاء التراث العربی.  

ـ مقدادی، محمدمهدی و جوادپور، مریم. )1395(. »نقش والدین در ارتقای سالمت معنوی کودکان در اسالم«. فصلنامه تاریخ 
پزشکی. زمستان. ش26. صص: 117-83. 



111
مصداق هاِی حقوق معنوِی کودک در سیره  رضوی و نظام حقوقی ایران   )فصیح رامندی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

ـ منسوب به امام رضا )ع(. )1406ق(. الفقه. مشهد: مؤسسه آل البیت )ع(. 
ـ میرشکاری، علی و فراهانی، سیدجواد. )1395(. »حّق کودک بر نام«. مطالعات حقوق بشر اسالمی. بهار وتابستان، ش10. 

صص:81 -104. 
ـــــــــــــــــــ . )1392(. قانون ثبت احوال در نظام حقوق کنونی. تهران: جنگل. ــ 

ـ نقیبی، سیدابولقاسم. )1382(. »نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک«. فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(.  زمستان، 
ش33. صص: 115-88. 

ـ نوری طبرسی، میرزاحسین. )1408ق(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 2 و 8. بیروت: مؤسسه آل البیت )ع( الحیاء 
التراث العربی.  

ـ هافمن، کارل. )1384(. روان شناسی عمومی. مترجم: هادی بحیرایی. تهران: ارسباران.
ـ یزدانی پور، نایب؛ درایتی، حمید و دانشورثانی، رضا. )1394(. »بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی حجیت آزمایش DNA در اثبات 
نسب«. مجله مبانی فقهی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. پاییز و زمستان. ش16. صص: 116-85.  

- Assenio Willliam F. and Elizabeth A Lemerise (2010)Emotion Aggression and 
Morality in Children Bridging Development and Psychopathology Washington DCI 
American Psychological Association,
- Ishaque, Shabnam,~Islamic principles  on adoption : examining the impact  of 
Illegitimacy and Inberitance  related concerns in contex of aChild’s Rights to an 
identiy’ International Journal of Law, Policy and the family, Oxford Univercity, Vol 22, 
No3,2008,
- Stanley Lieberson &; Kelly S. Mikelson (1995), Distinctive African American Names: 
An Experimental, Historical, and Linguistic Analysis of In novation, 60 AM. SOC. REV. 
930 , 928.


