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حقَق ٍالذیٌی ٍ حوایت کیفزی اس کَدکاى
در تزاتز تشُدیذگی

1

اهیز حوشُ سیٌالی

2

چکیذُ
خاًَادُ هْوتزیي ػاهل تؼییيکٌٌذُ در حوایت اس کَدک ٍ ٍالذیي هْوتزیي
اضخاظ در سًذگی ٍی ّستٌذ .اها ایي ًقص ٍ راتطِ ًثایذ ػاهلی در جْت اػطای
حقَق ٍ اهتیاسات ٍیضُ تِ ٍالذیي ٍ سایز هزاقثاى هحسَب ضَد ٍ در ًتیجِ ،سهیٌِ
ػذٍل اس اصل جْاًی هٌغ تثؼیض ضذ کَدکاى را فزاّن ساسد .ایجاد تَاسى هیاى حقَق
کَدک ٍ حقَق ٍالذیي در خاًَادُ اس چالص تزاًگیشتزیي حَسُّای هزتَط تِ حوایت
اس کَدکاى در تزاتز تشُدیذگی درٍى خاًَادُ است .استٌاد تِ ًسثیتگزایی فزٌّگی
در کطَرّایی ًظیز ایزاى کِ اس یک سَ تِ اجزای اسٌاد ساسهاى هلل هتحذ در ایي
سهیٌِ هتؼْذًذ ٍ اس سَی دیگز تِ رػایت احکام ضزػی در قاًَىگذاری کیفزی هکلفٌذ،
ایي تَاسى را تسیار دضَار هیساسد .هقالِ حاضز تِ تزرسی ایي هَضَع در پزتَ
ًظام تیيالوللی حقَق تطز ٍ ،تزرسی اسٌاد خاظ ٍ ػام درتارُ کَدکاى در سطح
جْاًی ٍ هٌطقِای اس یک سَ ٍ تاستاب آى در حقَق کیفزی ایزاى اس سَی دیگز
هیپزداسد .سزاًجام ًیش راّکارّایی جْت ّوسَیی حقَق کیفزی ایزاى تا
استاًذاردّای جْاًی ضوي حفظ ارسشّای هلی ٍ تَهی ارائِ هیًوایذ.

ٍاصگاى کلیذی
کَدک تشُدیذُ ،حقَق ٍالذیٌی ،استاًذاردّای جْاًیً ،سثیتگزایی فزٌّگی ،حوایت
کیفزی
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تاضید زضیافت ٔماِ88/6/25 :ٝ؛ پصیطـ ٟ٘ایی ٔماِ88/12/5 :ٝ
2ـ زوتطی حمٛق ویفطی  ٚرطْقٙاؾی؛ ًٌٖ ٛط ٜٚپػٞٚكی ضفا ٜارتٕاٖی زا٘كٍا ّْٖٛ ٜتٟعیؿتی ٚ
تٛا٘ثركی
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هقذهِ
ذا٘ٛازٚ ٜاحس ٌطٞٚی اِٚیَ ٚ ٝثیٗی رأٗ ٝاؾت .ایٗ ٔٛي ٔٛزض ٔاز16 ٜ
اٖالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكطٔ ،ازٔ 10 ٜیخاق حمٛق التهازی ،ارتٕاٖی  ٚفطٍٙٞی ٚ
ٔازٔ 23 ٜیخاق حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾی آٔس ٜاؾت .فطيیٝای و ٝزض وٛٙا٘ؿیٖٛ
حمٛق وٛزن  ٚزض لؿٕت پیكٍفتاض ایٗ ؾٙس شوط قس ،ٜایٗ اؾت و« ٝذا٘ٛازٜ
ٔحیُی َثیٗی تطای ضقس  ٚؾالٔت وّی ٝاًٖای ذا٘ٛاز ٜتٚ ٝیػ ٜوٛزواٖ اؾت».
تسیٗ تطتیة ایٗ وٛٙا٘ؿی ،ٖٛذا٘ٛاز ٜضا زاضای تیكتطیٗ تٛاٖ تاِم ٜٛتطای
حٕایت اظ وٛزواٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تأٔیٗ أٙیت رؿٕی ٖ ٚاَفی آ٘اٖ ٔیزا٘س
)ٍ٘ ٔٛ٘ .)Kwast&Laws,2007,P.21ا ٜت ٝایٗ ضاتُ ٚ ٝحمٛق وٛزن تط پسض ٔ ٚازض ٚ
حك پسض ٔ ٚازض تط فطظ٘س ،آحاض  ٚتثٗات ٔخثت ٙٔ ٚفی ظیازی زض ٘ٔ ٚ ٔٛیعاٖ
ٔساذّ ٝزِٚت زض ایٗ ظٔی ٝٙزاضزٓ٘ .طیات ٔرتّفی زض ایٗ ذهٛل اتطاظ قسٜ
اؾت .یه زیسٌا ٜافطاَی ،تىّیف پسض ٔ ٚازض  ٚحك فطظ٘س ضا زض ظٔط ٜحمٛق ٚ
تىاِیف َثیٗی ٔیزا٘س .وا٘ت زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیٌٛیس« :وٛزن ا٘ؿا٘ی اؾت و ٝتسٖٚ
اضاز ٜذٛز ت ٝز٘یا ٔیآیس ،پؽ زض تطاتط وؿا٘ی و ٝظ٘سٌی ضا تط ا ٚتحٕیُ وطزٜا٘س،
حك زاضز» ).(Carbonnier,1964, P.565

زض ٔماتُ آٖ زیسٌا ٜافطاَی ،ایٗ زیسٌا ٜتفطیُی تیاٖ قس ٜاؾت و ٝؾُّ ٝاتٛیٗ
تط فطظ٘ساٖ «تؿاٖ حمی اؾت و ٝنإ٘ تط ؾاذت ٝذٛز زاضز یا وٛظٌٜط تط ؾفاَ
ٔه ٔٛٙذٛیف پیسا ٔیوٙس») .)Ibid, P.565زض حمٛق ض ْٚلسیٓ ،پسض ناحة اذتیاض
ظ٘سٌی ٔ ٚطي فطظ٘سا٘ف تٛز  ٚتط اؾاؼ ایٗ انُ ا ٚاظ تٛا٘ایی اٖطاو فطظ٘ساٖ
٘یع تطذٛضزاض تٛز  ٚپؿط زض َ َٛظ٘سٌی پسض ذٛیف ٞیچ ٔاِی اظ ذٛز ٘ساقت ٚ
ٔ ٕٝٞاِىیتٞا ٔتّٗك ت ٝپسض تٛز یا حسالُ پسض اظ ٔٙافٕ آٖٞا تٟطٜٙٔس ٔیقس
) .)Bainham, 1993, P.9أا أطٚظ ،ٜزیسٌأ ٜصوٛض تا حسٚزی ضز اؾتٔ« .ؿؤِٚیت
ٚاِسیٙی» ٔف ْٟٛحمٛلی تٙیازیٙی اؾت و ٝتیٗ وٛزن  ٚقرم یا اقرال وٝ
نالحیت ٔطالثت اظ ا ٚضا زاض٘س ،اضتثاٌ تطلطاض ٔیوٙس .ایٗ انُالح رایٍعیٗ
ٔف ْٟٛلثّی «حمٛق ٚاِسیٙی» قس ٜاؾت وّٕٖ ٝىطز ٔكاتٟی زض لا٘ ٖٛتط آٖ تاض
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ٔیقس .تغییط زض تطٔیِٛٛٙغی حٛظٛٔ ٜضز تحج ،ایٗ ٞسف ضا ز٘ثاَ ٔیوٙس وٝ
ضاتُ ٝوٛزن ٚ ٚاِسیٗ اظ زالِت يٕٙی ٔاِىا٘« ٝحمٛق» ت ٝؾٕت ایٗ ضٚیىطز
ضٚقٗ ٌطایف پیسا وٙس و ٝوٛزواٖ اقرال ا٘ؿا٘یا٘س ٘ ٝزاضاییُٔ .اتك ایٗ
ضٚیىطز ،نالحیت  ٚلسضت ٚاِسیٙی فمٍ ت ٝایٗ زِیُ ت ٝآٖٞا اُٖا قس ٜاؾت وٝ
فطظ٘ساٖ ضا تطای ا٘زاْ ٔؿؤِٚیتٞای ذٛز لازض وٙس (.)Bainham, 1993, P.63,64

تطضؾی ٘ٓطیات وكٛضٞای حأی آٔٛظ٘ ٜؿثیتٌطایی فطٍٙٞیٔ ،فاز حك
قطٌٞای ٚاضز ،تط وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن  ٚتطضؾی ٔحتٛای اؾٙاز ُٔٙمٝای ٚ
ایسئِٛٛغیه ٖاْ  ٚذال ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٘ىات چاِف تطاٍ٘یع،
ایزاز تٛاظٖ ٔیاٖ حمٛق ٚاِسیٗ یا ؾایط ؾطپطؾتاٖ لا٘٘ٛی تا ٔهاِح ذا٘ٛازٌی،
اظ یه ؾ ٚ ٛحٕایت اظ وٛزواٖ زض تطاتط ٘مى حمٛق آ٘اٖ ،اظ ؾٛی زیٍط اؾت.
تطضؾی ٔٛي ٔٛاظ ایٗ رٟت إٞیت زاضز و ٝایٗ چاِف ت ٝا٘حاء ٔرتّف زض لّٕطٚ
اؾتمطاض یه ؾیاؾت ویفطی افتطالی زض لثاَ تعٜزیسٌی وٛزواٖ زض ؾُٛح ٔرتّف
حمٛق ویفطی  ٚتٗییٗ ؾاظٚواضٞای ٚیػ ٜتطای حٕایت اظ وٛزواٖ زض ایطاٖ ْٟٛض
یافت ٝاؾت.
چاِف ٔصوٛض تٖٛ٘ ٝی ا٘ٗىاؼزٙٞس ٜتاضید پیكطٚی حمٛق ویفطی زض حٛظٜ
ذا٘ٛاز ٚ ٜضٚاتٍ ٚاِسیٗ  ٚؾطپطؾتاٖ تا فطظ٘سا٘كاٖ ٘یع اؾت؛ چاِكی و ٝزض
پطت ٛان َٛلٛاٖسٙٞ ،زاضٞا ٗٔ ٚیاضٞای حمٛق تكط تا حسٚز ظیازی ت٘ ٝفٕ
ٔهاِح ٖاِی ٝوٛزواٖ زض حاَ رطیاٖ اؾت .ایٗ أط ت ٔٛ٘ ٝضٚاتٍ پسض ٔ ٚازض تا
وٛزواٖ زض چاضچٛب لٛا٘یٗ ذا٘ٛاز٘ ٜیع ٚاتؿت ٝاؾت .تٙاتطایٗٔ ،ثٙای ضٚاتٍ پسض
ٔ ٚازض  ٚوٛزن ٍ٘ ٔٛ٘ ٚا ٜلاٌٖ٘ٛصاض ٔس٘ی ت ٝایٗ ٔٛي ،ٔٛتٗییٗوٙٙسٔ ٜحسٚزٜ
ٔساذّ ٝزِٚت زض ایٗ ضٚاتٍ اؾت.
ٔماِ ٝپیف ض ٚت ٝتطضؾی چاِف ٔصوٛض ٔیپطزاظز .ترف ا َٚت ٝتطضؾی ٘ٔٛ
ٍ٘ا ٜاؾٙاز حمٛق تكطی زض ؾُح رٟا٘ی  ٚاؾٙاز ؾاظٔاٖ وٙفطا٘ؽ اؾالٔی
پطزاذت ٝقس ٜاؾت .ترف ز٘ ْٚیع ت ٝرایٍا ٜتحج زض حمٛق ویفطی ایطاٖ
ٔیپطزاظز.
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هثٌای تحث
1ـ اصل هٌغ تثؼیض ػلیِ کَدکاى هْوتزیي هثٌای هوٌَػیت ضٌاسایی
حقَق ٍیضُ ٍالذیٌی
تا تٛر ٝت ٝایٗو ٝقٙاؾایی حمٛق ٚیػٚ ٜاِسیٗ زض تطاتط وٛزن تیف اظ ٞط چیع
ٔؿتّعْ ٖس َٚاظ انُ رٟا٘ی ٕٖٔٛٙیت تثٗیى يس وٛزواٖ اؾت ،لثُ اظ ٚضٚز
ت ٝرایٍا ٜتحج زض حمٛق ویفطی ایطاٖ ،يطٚضی اؾت ت ٝضٚیىطز اؾٙاز حمٛق
تكطی زض ؾُٛح ٔرتّف پطزاذت ٝقٛز.
اِفـ تٝضغٓ َثمٝتٙسی اٖالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط زض ظٔط ٜاؾٙاز غیطاِعاْآٚض
) .)Bhalla ,1991, P.31أطٚظ ٜتیكتط ٙٞزاضٞای آٖ تٖٛٙ ٝاٖ ٙٞزاضٞای اِعاْآٚض
حمٛق تیٗإُِّ اظ ضٍٞصض تثسیُ تٖ ٝطف تیٗإُِّ  ٚحتی لٛاٖس آٔس ٜحمٛق
تیٗإُِّ ٔحؿٛب ٔیق٘ٛسٔ .از ٜیه اٖالٔی ٝتط «تؿاٚی ا٘ؿاٖٞا اظ ِحاِ حیخیت
 ٚحمٛق» تأویس ٔیوٙس.
زض وٙاض ایٗ رٙث ٝایزاتیِ انُ تطاتطیٔ ،از 2 ٜاٖالْ ٔیزاضز وٞ« :ٝطوؽ
ٔیتٛا٘س تسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتٕایع ٔرهٛناً اظ حیج ٘ػاز ،ضً٘ ،رٙؽ ،ظتأٖ ،صٞة،
ٖمیس ٜؾیاؾی یا ٞط ٖمیس ٜزیٍط ٕٞ ٚچٙیٗ ّٔیتٚ ،يٕ ارتٕاٖی ،حطٚتٚ ،الزت یا
ٞط ٔٛلٗیت زیٍط ،اظ تٕاْ حمٛق  ٚوّی ٝآظازیٞایی و ٝزض اٖالٔی ٝحايط شوط قسٜ
اؾت ،تٟطٜٙٔس ٌطزز» .تطذالف ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ،اٖالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط ٘ٝ
تٟٙا انُ ٕٖٔٛٙیت تثٗیى ضا ت ٝنٛضت ٔٛؾٕ پصیطفت ٝاؾت ،تّى ٝتٛٔ ٝاضزی ٘یع
اظ تاب تٕخیُ  ٚتأویس ،اقاضٔ ٜیوٙسٞ .ط چٙس زض ایٗ ضاؾتا ت« ٝؾٗ» اقاضٜای ٘كسٜ
اؾت ،أا تٖٕٛٙٔ ٝیت تثٗیى تط اؾاؼ ٚالزت تٛر ٝقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔاز7 ٜ
اٖالٔی ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙتیاٖ ٔیوٙس و ٕٝٞ« ٝزض تطاتط لا٘ٔ ٖٛؿاٚیا٘س  ٚحك زاض٘س
تس ٖٚتثٗیى  ٚتاِؿٛی ٝاظ حٕایت لا٘ ٖٛتطذٛضزاض ق٘ٛس ٕٝٞ .حك زاض٘س زض
ٔماتُ ٞط تثٗیى و٘ ٝالى اٖالٔی ٝحايط یا تحطیىی تطای چٙیٗ تثٗیًی تاقس،
تَٛ ٝض ٔؿاٚی اظ حٕایت لا٘ ٖٛتٟطٜٙٔس ق٘ٛس .ایٗ ٔاز ٜتط ذالف زٔ ٚاز ٜلثّی
و ٝتؿاٚی ا٘ؿاٖٞا ضا اظ ِحاِ حیخیت  ٚحمٛق زض حاِت َثیٗی آٖ ٖٕٛٙٔ ٚیت
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تٕایع زض تطذٛزاضی اظ حمٛق  ٚآظازیٞا ت ٝضؾٕیت قٙاذتٝا٘س ،لسضی فطاتط ضفتٝ
 ٚت ٝانُ تطاتطی ا٘ؿاٖٞا ٖٕٛٙٔ ٚیت تثٗیى زض ؾیاؾتٞای تمٙیٙی ٞط وكٛض
تأویس وطز ٜاؾت .تسیٗ تطتیة ،تط اؾاؼ ایٗ ٔاز ،ٜلاٌٖ٘ٛصاض ویفطی ٔىّف اؾت
تط اؾاؼ انُ تؿاٚی ا٘ؿاٖٞا زض تطذٛضزاضی اظ حٕایت لا٘ ٚ ٖٛانُ ٕٖٔٛٙیت
تثٗیى زض تطذٛضزاضی اظ ایٗ حٕایتٞا ،اظ  ٕٝٞقٟط٘ٚساٖ (آٖ اظ تعضٌؿاَ ٚ
وٛزن) زض تطاتط تعٞىاضی ،حٕایت ویفطیِ یىؿا٘ی ت ُٕٖ ٝآٚضزٞ .طٌع ٘ثایس
ٚيٗیت ذال (وٛزوی) تٖ ٝأّی زض رٟت حٕایت وٕتط ویفطی تثسیُ قٛز .زض
ازأ ٝایٗ ٔاز ٜتأویس ٔیوٙس و ٝلطتا٘یاٖ ٖس َٚاظ ایٗ انُ ،حك زاض٘س اظ حٕایت
لا٘ ٖٛتٟطٜٙٔس ق٘ٛس.
بـ ٔیخاق تیٗإِّّی حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾی ٕٞا٘ٙس اٖالٔی ٝرٟا٘ی حمٛق تكط تط
تطذٛضزاضی اظ حمٛق قٙاذت ٝقس ٜتسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتٕایعی تأویس وطز ٜاؾت (ٔازٜ
ٔ .)2از 3 ٜتط تؿاٚی حمٛق ظ٘اٖ ٔ ٚطزاٖ زض تٟطٜٙٔسی اظ حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾی
اقاض ٜزاضزٔ .از٘ 26 ٜیع ٕٞا٘ٙس ٔاز 7 ٜاٖالٔی ٝرٟا٘ی تط حمٛق تطاتط ،تؿاٚی
وّی ٝاقرال زض تطاتط لاٖٕ٘ٛٙٔ ٚ ٖٛیت تثٗیى زض حٕایت اظ ا ٚزض تطاتط لاٖ٘ٛ
اقاض ٚ ٜتط ٔٞ ٕٙطٌ ٝ٘ٛتثٗیى  ٚتًٕیٗ حٕایت ٔؤحط اظ لطتا٘یاٖ تثٗیى تأویس
ٔیوٙس و ٝایٗ تًٕیٗ ٔیتٛا٘س زض لاِة ؾاظٚواضٞای حمٛق ویفطی نٛضت پصیطز.
أا تح َٛاؾاؾی و ٝزض ٔیخاق زض ٔمایؿ ٝتا اٖالٔی ٝضخ زاز ٜاؾت ،ایٗ اؾت وٝ
زض ٔاز 24 ٜتط انُ ٕٖٔٛٙیت تثٗیى ّٖی ٝوٛزواٖ تأویس قس ٜاؾتٛٔ .ئٛ
اؾاؾی تٙس یه ٔازٔ ٜعتٛض ایٗ اؾت و ٝاٚالً ایٗ ٔاز ٜتا تأویس تط ٕٖٔٛٙیت اٖٕاَ
تثٗیى ّٖی ٝوٛزواٖ ،وطأت ا٘ؿا٘ی شاتی آٖٞا ضا ٔا٘ٙس یه فطز تعضٌؿاَ تٝ
ضؾٕیت قٙاذت ٝاؾت ،حا٘یاً ت ٝزِیُ ٚيٗیت ذال زض ایٗ ٔاز ٜتط ٕٖٔٛٙیت
ٞطٌ ٝ٘ٛتثٗیى زض تطذٛضزاضی اظ تساتیط حٕایتی تأویس قس ٜاؾت ؤ ٝىُٕ
ٕٖٔٛٙیت اٖٕاَ تثٗیى زض تطذٛضزاضی اظ حمٛق زض ٔٛاز پیف ٌفت ٝاؾت.
دـ ٔیخاق تیٗإِّّی حمٛق التهازی ـ ارتٕاٖی  ٚفطٍٙٞی ٘ؿثت ت ٝاٖالٔیٝ
رٟا٘ی حمٛق تكط ،فٟطؾت رإٔتط َٛ ٚال٘یتطی اظ حمٛق التهازی ،ارتٕاٖی ٚ
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فطٍٙٞی ضا زض تطزاضز .زض ٔمسٔ ٝایٗ ؾٙس تیٗإِّّی ٘یع ٔا٘ٙس ٔمسٔ ٝاٖالٔی ٝرٟا٘ی
حمٛق تكط ٔ ٚیخاق حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾی ،تط قٙاؾایی حیخیت شاتی  ٚحمٛق
تطاتط  ٚغیطلاتُ ا٘تماَ وّی ٝاًٖای ذا٘ٛاز ٜتكط تٖٛٙ ٝاٖ اؾاؼ آظازی ٖ ٚساِت
 ٚنّح رٟا٘ی تأویس قس ٜاؾت .زض ایٗ ٔیخاق ٔا٘ٙس ز ٚؾٙس پیف ٌفت ،ٝت ٝتٟٗس
زِٚتٞا ٘ؿثت ت ٝاٖٕاَ حمٛق ٔصوٛض تسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتثٗیى اقاض ٜقس ٜاؾت
(تٙس زٔ ٚازٕٞ .)2 ٜچٔ ٖٛیخاق حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾی تط اٖٕاَ تساتیط ذال زض
حٕایت ٔ ٚؿاٖست ت٘ ٝفٕ وّی ٝاَفاَ تسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتثٗیى اقاض ٜقس ٜاؾت (تٙس
ٔ 3از.)10 ٜ

ٔكاٞسٔ ٜیقٛز و ٝایٗ ؾٙس حمٛق تكطی اِعاْآٚض ٘یع زض ٔٛاز ٔرتّف
ذٛزٖٕٛٙٔ ،یت اٖٕاَ تثٗیى ٘ ٚیع تطذٛضزاضی تطاتط افطاز اظ حمٛق التهازی،
ارتٕاٖی  ٚفطٍٙٞی ضا تَٛ ٝض وّی ٚ ،تطذٛضزاضی وٛزواٖ اظ حٕایت ٔ ٚؿاٖست
تسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتثٗیى ت ٝنٛضت ذال ت ٝضؾٕیت قٙاذت ٝاؾت.
دـ اظ ظٔاٖ تأؾیؽ ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس ،اؾٙاز حمٛق تكطی تؿیاضی زض ؾُح
رٟا٘ی ضارٕ ت ٝوٛزواٖ ت ٝتهٛیة ضؾیس ٜاؾت .1تٛٓٙٔ ٝض احثات پصیطـ رٟا٘ی
تٛر ٝت ٝوطأت ا٘ؿا٘ی وٛزواٖ زض پطت ٛقٙاؾایی انُ ٔ ٕٙتثٗیى ّٖی ٝوٛزواٖ،
ت ٝتطضؾی ٕٟٔتطیٗ آٖٞا یٗٙی وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن ٔیپطزاظیٓ.
وٛٙا٘ؿی 2ٖٛحمٛق وٛزن ٔهٛب  1989تؿیاضی اظ ٙٞزاضٞایی ضا وٝ
لثالً ت ٝنٛضت پطاوٙس ٜزض ظٔی ٝٙحٕایت اظ حمٛق وٛزواٖ زض اؾٙاز
حمٛق تكط ٘ٓیط ٔیخاق تیٗإِّّی حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾیٔ ٚ ،یخاق تیٗإِّّی
حمٛق التهازی ،ارتٕاٖی  ٚفطٍٙٞی پیفتیٙی قس ٜتٛز ،زض یه ؾٙس ٚاحس رٕٕ
وطز ).(O’Rourke & struensee1995, P. 589-590

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تطای اَالٔ اظ ٔحتٛی  ٚتٗساز ایٗ اؾٙاز تٍٙطیس تٔ :ٝهفا  ،1333 ،ل 31ـ1 ٚ 65ـ٘ ٚ 23یع:
Office of the United Nations high commissioner for Human Rightsٚ 2002
2ـ ٔازٚ ٜاحس ٜضارٕ ت ٝتهٛیة ایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛزض ٔٛضخ  1372/12/1ت ٝتهٛیة ٔزّؽ قٛضای اؾالٔی ٚ
زض ٔٛضخ  1372/12/11ت ٝتأییس قٛضای ٍٟ٘ثاٖ ضؾیس.
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وٙـٛا٘ؿی ٖٛحمـٛق وـٛزن رایٍا ٜوٛزواٖ زض حمـٛق تكـط تیٗإُِّ ضا تـا تـٝ
ضؾٕیت قٙاذتٗ حمٛق « ٕٝٞوٛزواٖ» و ٝپیف اظ ایٗ ٔحسٚز ت ٝحمٛق وٛزواٖ
٘یاظٔٙس «ٔطالثت  ٚحٕایت» تٛز ،تغییط زاز ( ،)Cohen ,1998, P.9-10ایٗ وٛٙا٘ؿیٖٛ
تاو ٖٛٙت ٝتهٛیة تٕاْ وكٛضٞای رٟاٖ ـ ت ٝاؾتخٙای ایاالت ٔتحس ٜآٔطیىا ٚ
ؾٔٛاِی ـ ضؾیس ٜاؾت.1
زض ٔمسٔ ٝایٗ وٛٙا٘ؿی ٖٛتط حمٛق الیٙفه ٔ ٚؿاٚی٘ ٚ ،یع تط ٔٙعِت تٕاْ
اًٖای ذا٘ٛاز ٜتكطی تأویس قس ٜاؾت .زض ازأ ٓٞ ٝتط اؾتحماق ٞط یه اظ افطاز
زض تطذٛضزاضی اظ تٕاْ حمٛق  ٚآظازیٞا و ٝزض وٛٙا٘ؿیٖٞٛا  ٚاٖالٔیٞٝا آٔسٜ
اؾت ،اقاضٔ ٜیقٛزٔ .از 2 ٜایٗ وٛٙا٘ؿی ،ٖٛتط احتطاْ ت ٝحمٛق تٕاْ وٛزواٖ
وكٛضٞای ًٖ ٛوٛٙا٘ؿی ٖٛتسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتثٗیى تأویس زاضز  ٚوكٛضٞای
ًٖ ٛضا ت ٝتًٕیٗ حٕایت اظ وٛزن زض ٔماتُ تٕاْ اقىاَ تثٗیى ٔىّف ٔیوٙس.

2ـ رٍیکزد اسٌاد ساسهاى کٌفزاًس اسالهی تِ رٍاتظ کَدک ـ ٍالذ
الف ـ اػالهیِ اسالهی حقَق تطز :تِ دًثال هطاتقت حقَق تطز تا احکام
ضزیؼت اسالم
زض ٔمسٔ ٝایٗ ؾٙس تا تأویس تط ذالٌطایی فطٍٙٞی ،تٖٛ٘ ٝی رٟاٖقِٕٛی
ان ٚ َٛلٛاٖس  ٚضاٞىاضٞای اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ قطیٗت اؾالٔی اقاض ٜقس ٜاؾت.
زض ٔاز ٜیه ایٗ ؾٙس غیطاِعاْآٚض ایسئِٛٛغیه آٔس ٜاؾت و« :ٝاِفـ ٔ ٕٝٞطزْ زض
انُ قطافت ا٘ؿا٘ی  ٚتىّیف ٔ ٚؿؤِٚیت تطاتط٘س تسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتثٗیًی اظ
ِحاِ ٘ػاز ،ضً٘ ،رٙؽ ،اٖتماز زیٙی یا ٚاتؿتٍیٞای ارتٕاٖی  ٚغیط ٚ ٜاحسی تط
زیٍطی تطتطی ٘ساضز ٍٔط زض تمٛی  ٚواض ٘یى .»ٛایٗ ٔاز ٜو ٝزض ترف ا َٚذٛز
التثاؾی ٘الم اظ ٔازٔ 2 ٜیخاق حمٛق ٔس٘ی  ٚؾیاؾی اؾت ،تا ا٘سن تغییطاتی (تا
اتراش ٌفتٕاٖ تىّیف ٔحٛض) ٔ ٕٝٞطزْ ضا فاض٘ اظ ٞط تٕایع  ٚتثٗیًی زض انُ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
creihtmـ1-http://www.unhchr.ch/htmI/Menu2/6/crc/treate/status
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قطافت ا٘ؿا٘ی تطاتط زا٘ؿت ٝاؾت و ٝقأُ وٛزواٖ ٔ ٓٞیقٛز .زض ٔاز19 ٜ
اٖالٔی٘ ٝیع تط تؿاٚی ٔ ٕٝٞطزْ زض تطاتط قطٔ تأویس قس ٜاؾت .ایٗ ؾٙس ٔصٞثی
ٔثتٙی تط زیٗ ٔثیٗ اؾالْ زض ٔٛاز ذٛز تا پصیطـ ٘ؿثیتٌطایی فطٍٙٞی ت ٝانَٛ
 ٚلٛاٖس ٗٔ ٚیاضٞای ذال حمٛق تكط اؾالٔی ٔیپطزاظز و ٝزض ٔٛاضزی ٔتفاٚت
تا چیعی اؾت و ٝزض اؾٙاز حمٛق تكطی رٟا٘ی آٖ اظ ٖاْ  ٚذال پیفتیٙی
قس ٜاؾت:
اِفـ زض ٔاز 2 ٜایٗ ؾٙس تط حٕایت اظ حك حیات ا٘ؿاٖٞا اقاض ٜقس ٜاؾت:
«لتُ ٞیچوؽ تسٔ ٖٚزٛظ قطٖی رایع ٘یؿت»ٔ .زٛظ قطٖی ٖٛٙا٘ی ٔث ٟٓاؾت
و ٝزض وكٛضٞای ٔرتّف ٔیتٛا٘س ٔٛرة تفؿیطٞای ٔرتّف قٛز .ایٗ أط زض
حٛظ ٜحٕایت ویفطی اظ وٛزواٖ زض تطاتط تعٜزیسٌی ٘یع ٔؤحط اؾتٔ .خالً حٕایت
ویفطی وٕتط اظ وٛزن زض تطاتط لتُ ا ٚتٛؾٍ پسض  ٚرس پسضی اظ ٔٛاضزی اؾت وٝ
تط ٔثٙای ایٗ ٔازٙٔ ،ٜكأ تفؿیطٞای ٔرتّف زض ٔیاٖ ٔصاٞة اؾالٔی قس ٜاؾت.
بـ زض تٙس «ب» ٔاز ،7ٜحك ا٘تراب ٘ ٔٛتطتیت فطظ٘ساٖ تا ٔطاٖات ٔٙافٕ  ٚآیٙسٜ
آ٘اٖ زض پطت ٛاضظـٞای اذاللی  ٚاحىاْ قطٖی ت ٝپسضاٖ زاز ٜقس ٜاؾت .زض وٙاض
ایٗ ایطاز و ٝچطا فمٍ ت ٝپسضاٖ اقاض ٜقس ٜاؾت ،تایس ٌفت و ٝاحىاْ قطٖی تٝ
ٖٛٙاٖ یه چاضچٛب تطای تطتیت وٛزواٖ لاتُ تفؿیط اؾت  ٚزض ظٔی ٝٙتٙثیٝ
وٛزواٖ ٔیتٛا٘س ظٔی ٝٙت ٝذُط افتازٖ ؾالٔت رؿٕا٘ی ،ضٚا٘ی ٛٙٗٔ ٚی وٛزواٖ
ضا فطا ٓٞوٙسٕٞ .چٙیٗ زض تٙس د تا ضٚیىطز «تىّیف ٔحٛض» ت ٝحمٛلی و ٝفطظ٘ساٖ تط
ٖٟسٚ ٜاِسیٗ زاض٘س ،پطزاذت ٝاؾت.
دـ ٟ٘ایتاً زض ٔٛاز  24ـ  25آٔس ٜاؾت« :وّی ٝحمٛق  ٚآظازیٞای ٔصوٛض زض ایٗ
ؾٙس ٔكط ٌٚتُٔ ٝاتمت تا احىاْ قطیٗت اؾالٔی ٔیتاقس» .قطیٗت اؾالٔی تٟٙا
ٔطرٕ تفؿیط یا تٛيیح ٞط ٔاز ٜاظ ٔٛاز ایٗ اٖالٔی ٝاؾت.
ایٗ زٔ ٚاز٘ ٜكاٍ٘ط ٍ٘اٚ ٜالٗی تسٚیٗوٙٙسٌاٖ  ٚوكٛضٞای ًٖ ٛؾاظٔاٖ
وٙفطا٘ؽ اؾالٔی تٔ ٝم ِٝٛحمٛق تكط اؾت .زض ٚالٕ ایٗ وكٛضٞا ٘ ٝتٟٙا زض ٔتٗ
اٖالٔی ٝتًٗاً ت ٝاحىاْ قطیٗت اؾالٔی تٖٛٙ ٝاٖ یه لیس زض تطذٛضزاضی اظ حمٛق
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اقاض ٜوطزٜا٘س ،تّى ٝتا آٚضزٖ ٔٛاز ٔصوٛض ،وّی ٝحمٛق  ٚآظازیٞایی ضا و ٝتا
تطزاقت زیٙی ذال ذٛز ت ٝضؾٕیت قٙاذتٝا٘س ،تُٔ ٝاتمت تا احىاْ قطیٗت
اؾالٔی ٔمیس وطز ٜا٘س .تا تٛر ٝت ٝتفؿیطٞای ٔرتّفی و ٝزض ظٔی ٝٙاحىاْ قطیٗت
اؾالٔی ٚرٛز زاضز ،ایٗ أط ٖٕالً ظٔیٝٙؾاظ ٖسْ ارطای ٔفاز ایٗ ؾٙس ت ٝتٟا٘ٝ
ٖسْ ُٔاتمت تا قطیٗت اؾالٔی زض وكٛضٞای ًٖ ٛذٛاٞس قس .ایٗ ٔٛئٛ
تیتطزیس تٖٛٙ ٝاٖ ٔا٘ٗی زض تطاتط رٟاٖقِٕٛی حمٛق تكط وٛزواٖ ٔیتٛا٘س ُٖٕ
وٙس.
بـ هیثاق حقَق کَدک در اسالم 1:ایجاد اتْام در حقَق ٍ اهتیاسّای ٍالذیٌی

ٔیخاق ٔصوٛض زض ٔٛاز ٔرتّف ،انُ تطاتطی ٖ ٚسْ تثٗیى زض حك وٛزواٖ ضا
ت ٝضؾٕیت قٙاذت ٝاؾت :اٚالًـ تطاؾاؼ ٔاز ،3 ٜیىی اظ انٔ َٛمطض تٛٓٙٔ ٝض
زؾتیاتی ت ٝاٞساف ٔٙسضد زض ٔاز ،2 ٜحه َٛإَیٙاٖ اظ تطاتطی تٕأی وٛزواٖ اظ
رٟت ٔطالثت ،حمٛق ْٚ ٚایف شوط قس ٜاؾت .حا٘یاًـ ٕٞا٘ٙس ٔٙكٛض آفطیمایی ضارٕ
ت ٝحمٛق  ٚضفا ٜوٛزواٖ زض تٙس ٔ 3از 4 ٜیىی اظ ْٚایف زِٚتٞا ضا پایاٖ زازٖ تٝ

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تطای اَالٖات تیكتط اظ ٔفاز ایٗ ؾٙس ت ٝآزضؼ ایٙتط٘تی ظیط ٔطارٗ ٝوٙیسwww.oic :ـ ٚ oci:orgتٍٙطیس
تٔ :ٝهفا٘ ،ؿطیٗ (ٙٔ )1386سضد زض :حمٛق ٔس٘ی تُثیمی (ت ٝلّٓ ٌطٞٚی اظ ٔؤِفاٖ) تٙٔ ٝاؾثت ٘ىٛزاقت
زوتط ؾیسحؿیٗ نفایی ،ل 260ـ .273ایٗ ٔیخاق تٛؾٍ ٚظضای وكٛضٞای اؾالٔی ًٖ ٛؾاظٔاٖ وٙفطا٘ؽ
اؾالٔی زض غٚئٗ  2005زض نٗٙا پایترت رٕٟٛضی یٕٗ پصیطفت ٝقس .تطاؾاؼ ٔاز ،23 ٜؾی ضٚظ پؽ اظ
ؾپطز ٜقسٖ تیؿتٕیٗ ؾٙس تهٛیة ت ٝزتیطذا٘ ٝؾاظٔاٖ وٙفطا٘ؽ اؾالٔی لاتُ ارطا ذٛاٞس تٛز .وكٛضٞای
ًٖ ٛؾاظٔاٖ وٙفطا٘ؽ اؾالٔی پیف  ٚپؽ اظ پصیطـ ایٗ ؾٙس اِعاْآٚض ،اؾٙاز زیٍطی ضا ٘یع تهٛیة
وطزٜا٘س .زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛاٖ ت ٝتیا٘یٔ ٝطالثت  ٚحٕایت اظ وٛزن زض وكٛضٞای ًٖ ٛؾاظٔاٖ وٙفطا٘ؽ
اؾالٔی ٔهٛب زٕٞیٗ ارالؼ ؾطاٖ وكٛضٞای اؾالٔی (اوتثط  2003پٛتطاتایأ ،اِعی) اقاض ٜوطز
(Relustion on child protection in the Islamic World. In Investing in the children on the Islamic
World,2003, P. 37).

یىی اظ تٟٗسات اٖالْ قس ٜتطای وكٛضٞا ُٔاتك ؾٙس یه ایٗ تیا٘ی ،ٝاحتطاْ ت ٝحمٛق وٛزن زض رأٗ ٝذٛز ٚ
تًٕیٗ آٖ تس ٖٚاٖٕاَ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتثٗیى تِ ٝحاِ ٘ػاز ،ضً٘ ،پٛؾت ،ؾٙت ،ظتأٖ ،صٞةٖ ،میس ٜؾیاؾی  ٚیا

ٔٛلٗیت ارتٕاٖی اؾتٕٞ .چٙیٗ تٍٙطیس ت :ٝوٕیؿیّٔ ٖٛی آیؿى ،1386 ،ٛتیا٘ی ٝضتاٌ زضتاضٔ ٜؿائُ وٛزواٖ
زض وكٛضٞای اؾالٔی.
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الساْ ٔثتٙی تط ضؾ ،ْٛؾٙتٞا یا ضٚیٞٝایی و ٝزض تًاز تا حمٛق ْٚ ٚایفی و ٝزض
ایٗ ٔیخاق تهطیح قس ٜاؾت ،زا٘ؿت ٝاؾت .حاِخاًـ زض شیُ ٔاز ٜپٙذ تحت ٖٛٙاٖ
تطاتطی تیاٖ قس ٜاؾت« :وكٛضٞای ًٖ ٛتطاتطی تٕاْ وٛزواٖ ضا رٟت
تطذٛضزاضی اظ آظازیٞا  ٚحمٛلكاٖ و ٝزض ایٗ ٔیخاق تهطیح قس ٜاؾت ،تسٖٚ
تٛر ٝت٘ ٝػاز ،زیٗ ،ظتاٖ ،تّٗمات ؾیاؾی یا ٞطٌٔ ٝ٘ٛالحٓ ٝزیٍط و ٝتط حك
وٛزن ،ذا٘ٛاز ٜیا ٕ٘ایٙس ٜلا٘٘ٛی ٚی احطٌصاض تاقس ،تًٕیٗ ٔیوٙٙس».
اظ ٖٛٙاٖ ایٗ ؾٙس حمٛق تكطی تطٔیآیس و ٝتسٚیٗوٙٙسٌاٖ تا افعٚزٖ ٚاغٜ
«اؾالْ» زض وٙاض ٔیخاق حمٛق وٛزن ،ت ٝز٘ثاَ تسٚیٗ ان ،َٛلٛاٖس ٙٞ ٚزاضٞای
ٔتفاٚت تٛزٜا٘س .زلت زض ایٗ ؾٙس ٘كاٖ ٔیزٞس ؤ ٝفاز آٖ تًاز چٙسا٘ی تا
وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن ٘ساضز ،أا حٛظ ٜاذتیاضات ٚاِسیٗ  ٚؾطپطؾتاٖ لا٘٘ٛی
زض ظٔی ٝٙا٘حطاف اظ ٔٗیاضٞای رٟا٘ی رّة تٛرٔ ٝیوٙس .زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیتٛاٖ تٝ
ٔٛاضز ظیط اقاض ٜوطز:
اِفـ تطاؾاؼ ٔاز 4 ٜیىی اظ تٟٗسات وكٛضٞای ًٖٔ ٛیخاق ،احتطاْ تْٚ ٝایف
ٔ ٚؿؤِٚیتٞای ٚاِسیٗ ،ؾطپطؾتاٖ لا٘٘ٛی یا زیٍط اقرانی اؾت و ٝتطاؾاؼ
لٛا٘یٗ زاذّی ٔٛرٛز ،لا٘٘ٛاً ٔؿؤ َٚوٛزوٙسٗٔ .یاضٞا  ٚزأ ٝٙایٗ احتطاْ تط
ذالف ٔاز 5 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن شوط ٘كس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٘مف زِٚتٞا زض
ایٗ تیٗ ٔكرم ٘یؿت .ایٗ اتٟاْ تط آؾیةپصیطی وٛزواٖ زض ٔحیٍٞای ذّٛت،
ذهٛنی  ٚذا٘ٛازٌی ت ٝزٚض اظ ٘ٓاضت زِٚتٔ ،یافعایس.
بـ ٔازٔ 8 ٜیخاق تطذالف ٔاز 9 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن زض ظٔی ٝٙرسایی
وٛزن اظ ٚاِسیٗ ،ؾرتٍیطی تیكتطی وطزٛٔ ٚ ٜاضز رسایی ضا ت« ٝيطٚضت ٔفطٌ»
ٔحسٚز ٕ٘ٛز ٜاؾت .تطذالف وٛٙا٘ؿی ،ٖٛزض ایٗ ظٔی ٝٙتٛٔ ٝاضزی ٔا٘ٙس
ؾٛءاؾتفاز ٜیا تی تٛرٟی ٚاِسیٗ و ٝذطٚد وٛزن اظ ذا٘ٛاز ٜضا ؾثة ٔیقٛز،
اقاض٘ ٜكس ٜاؾت .يطٚضت ٔفطٌ زض پطت ٛاضظـٞای فطٍٙٞی ٛٔ ٚاظیٗ اؾالٔی
ٔیتٛا٘س زض ٔٗطو تفؿیطٞای ٘الى حمٛق وٛزن زض ذا٘ٛاز ٜلطاض ٌیطز.
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دـ ٔاز 11 ٜيٕٗ ٚاٌصاضی ٔؿؤِٚیت تطتیت وٛزن تطٖٟسٚ ٜاِسیٗ یا
ؾطپطؾتاٖ لا٘٘ٛیٔ ،حسٚزٜٞای تطتیتی ضا ت ٝنٛضت قفاف ٔكرم ٘ىطزٜ
اؾت .زض ایٗ ظٔی ٝٙت ٝشوط اٞساف تطتیتی ت ٝنٛضت ٔث ،ٟٓتا اقاض ٜت ٝاِفاْی
ٔا٘ٙس «اضظـٞای اذاللی»ٕٞ« ،ثؿتٍی اؾالٔی وٛزن» تؿٙس ٜقس ٜاؾت.
زض نٛضتی و ٝتطاؾاؼ ٔاز 18 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن« ،حفّ ٔٙافٕ ٖاِیٝ
وٛزن» یىی اظ ٔحسٚزیتٞای ٔ ٟٓزض ایٗ ظٔی ٝٙاؾت .ایٗ ٖثاضات ٔٛؾٕ ٞسفی رع
اِٛٚیت حمٛق ٚاِسیٗ  ٚرأٗ ٝضا تط حمٛق وٛزواٖ ز٘ثاَ ٕ٘یوٙسٛٔ .يٟٓٔ ٔٛ
زیٍطی و ٝزض ٔیخاق ٔعتٛض رّة تٛرٔ ٝیوٙس ،ایٗ اؾت و ٝتطاؾاؼ ٔاز 3 ٜآٖ
یىؿطی ان َٛرٟت زؾتیاتی ت ٝاٞساف ٔٙسضد زض ٔاز 2 ٜتیاٖ قس ٜو ٝضٖایت
آٖٞا اظ َطف وكٛضٞای ًٖ ٛيطٚضی اؾت .تط اؾاؼ تٙس یه ایٗ ٔاز ٜیىی اظ
ایٗ ان« ،َٛاحتطاْ ت ٝلٛا٘یٗ قطیٗت اؾالٔی» اؾت و ٝضؾیسٖ ت ٝاٞساف ضا تٝ
زِیُ ٚرٛز تفؿیطٞای ٔرتّف اظ لٛا٘یٗ قطیٗت اؾالٔی زض ٔٗطو تغییط ٚ
ا٘حطاف لطاض ذٛاٞس زاز.
تٓ٘ ٝط ٔیضؾس ت ٝزِیُ پصیطـ رٟا٘ی حاوٕیت لا٘ ٚ ٖٛپصیطـ ؾاظٚواض
لاٌٖ٘ٛصاضی حتی زض غیطزٔٛوطاتیهتطیٗ وكٛضٞای اؾالٔی ،تٟتط ایٗ تٛز وٝ
احتطاْ ت ٝلا٘ ٚ ٖٛپصیطـ انُ حاوٕیت لا٘ٛٔ ٖٛضز ِحاِ لطاض ٔیٌطفت .ایطاٖ
تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ وكٛضٞای ًٖ ٛؾاظٔاٖ وٙفطا٘ؽ اؾالٔی  ٚزض ٖیٗ حاَ
پصیط٘س ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن تا حك قطَی وّی ٔ ٚث ،ٟٓزض ٔٛاضزی تا ٖسَٚ
اظ ٔٗیاضٞای رٟا٘ی ،اظ آٔٛظ٘ ٜؿثیتٌطایی فطٍٙٞی تٟط ٜرؿت ٝاؾت.

یافتِّا :جایگاُ تحث در حقَق کیفزی ایزاى
1ـ فقذاى حوایت کیفزی اس کَدکاى در پزتَ ساسٍکار تٌثیِ ٍ تأدیة آىّا
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ تىاِیف ٚاِسیٗ و ٝزض اؾٙاز تیٗإِّّی ضارٕ ت ٝحمٛق وٛزواٖ
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٘یع تط آٖ تأویس قس ٜاؾت ،1تطتیت ،آٔٛظـ  ٚضإٙٞایی وٛزن  ٚآٔازٜؾاظی
ٚی تطای ظ٘سٌی ارتٕاٖی زض رٟت تمٛیت اؾتٗسازٞا  ٚتٛا٘اییٞای ٚی اؾتٔ .ازٜ
 1177لا٘ٔ ٖٛس٘ی ایطاٖ ٘یع تط ایٗ تىّیف اقاض ٜوطز ٜاؾت 2.أا لاٌٖ٘ٛصاض ٞطٌع
ت ٝقی ٜٛایٗ ٘ ٔٛتطتیت  ٚآٔٛظـ اقاضٕٛٙ٘ ٜز ٚ ٜا٘تراب قی ٜٛضا تط ٖٟسٜ
ٚاِسیٗ ٌصاقت ٝاؾت .حاَ ایٗ ؾؤاَ ُٔطح اؾت و ٝآیا ٚاِسیٗ زض فطآیٙس تطتیت ٚ
٘ٓاضت  ٚحفاْت اظ وٛزنٔ ،حسٚز تٞ ٝیچ لیس  ٚقطَی ٘یؿتٙس  ٚزض ا٘تراب
قی ٜٛذال ا٘زاْ ایٗ تىاِیف وأالً آظاز٘س؟ وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن زض ایٗ
ظٔیٔ ٝٙحسٚزیتٞایی ضا پیفتیٙی وطز ٜاؾتٔ .از 5 ٜایٗ ؾٙس اِعاْآٚض تیٗإِّّی
يٕٗ زٖٛت وكٛضٞا ت ٝاحتطاْ تٔ ٝؿؤِٚیتٞا ،حمٛق ْٚ ٚایف ٚاِسیٗ  ٚؾایط
اقرانی ؤ ٝؿؤِٚیت وٛزن ضا تطٖٟس ٜزاض٘س ،آٖٞا ضا ٔىّف ت ٝاضائ ٝضإٙٞاییٞا
 ٚاضقازات الظْ زض ایٗ ظٔی ٝٙوطز ٜاؾت .زض ٔاز 12 ٜتط تیاٖ آظازاٖ٘ ٝمایس وٛزن
زض ٔٛضز تٕاْ ٔٛيٖٛاتی و ٝتٚ ٝی ٔطتٔ ٌٛیقٛز  ٚتٟا زازٖ ت ٝایٗ ٘ٓطات
ُٔاتك تا ؾٗ ا ٚاقاض ٜقس ٜاؾت .حك آظازی تیاٖ وٛزن  ٚآظازی  ٚزضیافت
اَالٖات زض تٙس یه ٔاز 13 ٜت ٝضؾٕیت قٙاذت ٝقس ٜاؾت ،أا زض ازأٝ
ٔحسٚزیتٞایی تطای ایٗ حك تیاٖ قس ٜوٍٕٞ ٝی الظْ  ٚيطٚضیا٘س ،أا زاضای
اتٟأات فطاٚا٘ی ٞؿتٙس  ٚلاتّیت تفؿیطٞای ٔرتّف ضا زاض٘س .ایٗ ٔحسٚزیتٞا وٝ
تایس يطٚضی تاقٙس  ٚزض لا٘ ٖٛتیایٙس ،قأُ ٔحسٚزیت تطای احتطاْ ت ٝحمٛق ٚ
حیخیت زیٍطاٖ ،حفاْت اظ أٙیت ّٔیٕٖٔٛ ٓٓ٘ ،ی ،ؾالٔت ٖٕٔٛی یا ٔؿائُ
اذاللیا٘س .ایٗ ٔحسٚزیتٞا زض ٔاز٘ 15 ٚ 14 ٜیع زض ٔٛضز آظازی فىطٖ ،میسٚ ٜ
ٔصٞة  ٚآظازی تكىیُ ارتٕاٖات شوط قس ٜاؾت .زض ٔاز٘ 18 ٜیع زض ٖیٗ تأویس تط

ــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تٙس ٔ 2از 14 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙیٌٛیس :وكٛضٞای َطف وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق ٚ
ْٚایف ٚاِسیٗ  ٚزض نٛضت قٕ َٛلیٓٞای لا٘٘ٛی وٛزن ضا زضتاضٞ ٜسایت وٛزن زض رٟت حمٛق ٚی تٝ
َطیمی و ٝتاٖج اٖتالی اؾتٗسازٞا  ٚتٛا٘اییٞای وٛزن قٛزٔ ،حتطْ ذٛاٙٞس قٕطز.
2ـ ایٗ ٔازٔ ٜیٌٛیس« :اتٛیٗ ٔىّف ٞؿتٙس و ٝزض حسٚز تٛا٘ایی ذٛز ت ٝتطتیت اَفاَ ذٛیف تط حؿة ٔمتًی
الساْ وٙٙس ٘ ٚثایس آٖٞا ضا ٔ ُٕٟتٍصاض٘س».
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ٔؿؤِٚیت ٖٕسٚ ٜاِسیٗ زض ضقس  ٚپیكطفت وٛزن ایٗ أط ٔ ٌٛٙت ٝضٖایت حفّ
ٔٙافٕ ٖاِی ٝآ٘اٖ قس ٜاؾت.
لاٌٖ٘ٛصاض ایطا٘ی رع زض ٔٛاضزی و ٝضفتاضٞای ٚاِسیٗ  ٚاِٚیای لا٘٘ٛی ٚ
ؾطپطؾتاٖ وٛزواٖ زض ا٘زاْ ْٚایف ٔطت ٌٛت ٝحًا٘تٚ ،الیتٚ ،نایت ،لیٔٛیت
 ٚؾطپطؾتی ٔٛرثات ذطٚد اظ ایٗ نالحیت ٔیقٛز ،زض ظٔی ٝٙا٘تراب قیٜٛ
تطتیتی  ٚآٔٛظقی ایٗ افطاز ٔمطض ٜذال ضا پیفتیٙی ٘ىطز ٜاؾت .فمٍ زض ظٔیٝٙ
حك تٙثی ٝآ٘اٖ زض ٔازٔ 1179 ٜمطض ٔیزاضز« :اتٛیٗ حك تٙثیَ ٝفُ ذٛز ضا زاض٘س
ِٚی ت ٝاؾتٙاز ایٗ حك ٕ٘یتٛا٘ٙس َفُ ذٛز ضا ذاضد اظ حسٚز تأزیة تٙثیٕ٘ ٝایٙس».
ایٗ ٔاز ٜت٘ ٝح ٛزیٍطی اِثت ٝتا اتٗاز ٚؾیٕتط ٔ ٚثٟٓتط تٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ُّٖ
ٔٛر ٝرطْ زض لا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی  ٓٞآٔس ٜاؾتٔ .از 59 ٜایٗ لا٘ ٖٛتیاٖ
ٔیزاضز :اٖٕاَ ظیط رطْ ٔحؿٛب ٕ٘یقٛز1 :ـ السأات ٚاِسیٗ ،اِٚیای لا٘٘ٛی ٚ
ؾطپطؾتاٖ نغاض ٔ ٚحزٛضیٗ و ٝتٛٓٙٔ ٝض تأزیة یا حفاْت آٖٞا ا٘زاْ قٛز،
ٔكط ٌٚت ٝایٗو ٝالسأات ٔصوٛض زض حس ٔتٗاضف تأزیة ٔ ٚحافٓت تاقس.»...
ٔازٔ ٜصوٛض و ٝزض ٖیٗ ٌؿتطـ افطاز تطذٛضزاض اظ أتیاظ ٚاِسیٙی ت ٝؾایط
افطاز ٔؿؤ ،َٚاؾتفاز ٜاظ ٚاغ« ٜالسأات»  ٚافعٚزٖ «تٛٓٙٔ ٝض حفاْت» ،یهتاض
زیٍط زض ٔاز 7 ٜلا٘ ٖٛحٕایت اظ وٛزواٖ ٔهٛب  25آشضٔا 1381 ٜتٕٞ ٝطأ ٜازٜ
 1179لا٘ٔ ٖٛس٘ی تحج تطاٍ٘یع قس .زض ایٗ ٔاز ٜآٔس ٜاؾت «السأات تطتیتی زض
چاضچٛب ٔاز 59 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی ٔهٛب ٔ ٚ 1370/9/7از 1179 ٜلاٖ٘ٛ
ٔس٘ی ٔهٛب  1314/1/19اظ قٕ َٛایٗ لا٘ٔ ٖٛؿتخٙی اؾت» .تسیٗؾاٖ ،السأات
ٚاِسیٗ ،اِٚیای لا٘٘ٛی  ٚؾطپطؾتاٖ وٛزواٖ و ٝتٛٓٙٔ ٝض حفاْت یا تأزیة آٖٞا
ا٘زاْ ٔیقٛزٔ ،كط ٌٚت ٝز ٚقطٌ ٔث« ٟٓزض حس ٔتٗاضف تأزیة» ٔ« ٚحافٓت
تٛزٖ» ،اظ قٕ َٛرطْاٍ٘اضیٞای افتطالی ایٗ لا٘ٔ ٖٛؿتخٙی قسٜا٘س.
ُٔاتك تا ٔٛاز فٛقاِصوط ،اِٚیا  ٚؾطپطؾتاٖ لا٘٘ٛی اَفاَ ٔ ٚحزٛضیٗ
ٔیتٛا٘ٙس آ٘اٖ ضا زض حسٚز ٔتٗاضف تّٗیٓ  ٚتطتیت ،تٙثی ٝیا اظ تطذی آظازیٞا
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ٔحط ْٚوٙٙس 1تس ٖٚآٖو ٝایٗ الساْ رطْ قٕطز ٜقٛز .تٙاتطایٗ اٖٕاِی و ٝاٌط زض
قطایٍ ٖازی تٛؾٍ افطاز فٛق زضتاض ٜتعضٌؿاالٖ ؾط ظ٘سٖٛٙ ،اٖ ٔزطٔا٘ٝ
ٔییاتٙس  ،تا اراظ ٜلا٘ ٖٛزض ٔٛضز اَفاَ  ٚتحت قطایُی رطْ ٔحؿٛب ٕ٘یق٘ٛس
(ظیٙاِی ،1382 ،ل .)56

ِفّ «تأزیة» و ٝزض ٔاز ٜفٛق ت ٝواض ضفت ٝاؾت اظ ضیك ٝازب ،تٙٗٔ ٝای ٟٔصب
وطزٖ ،تطتیت وطزٖٔ ،زاظات وطزٖ ت ٝلهس انالح  ٚتٙثیٝوطزٖ ٔیتاقس (تٙسض

ضیٍی ، 1372 ،د ،1ل  .)12تٓ٘ ٝط ٔیضؾس و ٝتا تٛر ٝتٛٔ ٝاز ٔرتّف لا٘ٔ ٖٛزاظات
اؾالٔی (اظ رّٕٛٔ ٝاز  )... ٚ 54 ،43تأزیة ٔطاتثی اظ  ،ّٖٚتٛتید ،تٟسیس  ٚزضرات
تٗعیط ضا زض تطٔیٌیطز .تٙاتطایٗ افطاز ٔصوٛض زض تٙس ٔ 1از 59 ٜق.ْ.ا ٔیتٛا٘ٙس
تطای تأزیة اَفاَ ٔ ٚحزٛضیٗ اظ ٔزاظاتٞای تٗعیطی ٔا٘ٙس قالق  ٚحثؽ
اؾتفاز ٜوٙٙسٞ .ط چٙس قطٌ ٔتٗاضف تٛزٖ تا حسٚزی آٖٞا ضا ٔحسٚز ٔیٕ٘ایس،
ِٚی ایٗ قطٌ تاب تفؿیطٞای ٔرتّف ٔ ٚغایط تا ٔهاِح ٖاِی ٝوٛزواٖ ضا زاضز.2

هثٌای اػطای اختیار تأدیة ٍ تٌثیِ ٍ اًتقادّای ٍاردُ تز آى
فاض٘ اظ ٔثٙای قطٖی  ٚفمٟی ُّٖ ٔٛرٔ ٝصوٛض ،تٓ٘ ٝط ٔیضؾس پیف فطو
لاٌٖ٘ٛصاض زض تزٛیع ٔؿأِ ٝفٛق ایٗ تٛز ٜاؾت و ٝافطاز فٛقاِصوط ذیطذٛاٜ
فطظ٘ساٖ ِٛٔ ٚیّٖی ٝذٛز تٛز ،ٜت ٝز٘ثاَ ؾٗازت  ٚذٛقثرتی آٖٞا ٞؿتٙس؛ پؽ،
اظ اذتیاض زاز ٜقس ٜؾٛءاؾتفازٕ٘ ٜیوٙٙس .اظ َطف زیٍط لاٌٖ٘ٛصاض تٙثی ٝاَفاَ ضا
اتعاضی تطای «تطتیت» آٖٞا زا٘ؿت ٝاؾت .پؽ ،ایٗ ٖأُ ٔٛرٔ ،ٝثتٙی تط آٖ اؾت
و ٝتطتیت ٔٛرة اقاٖ ٝیه ٔٙفٗت تعضٌتط ٔیٌطزز وٖ ٝثاضت اظ ؾٗازت وٛزن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ٔاز 71 ٜلا٘ ٖٛتٗعیطات  1362زض رطْ تٛلیف غیطلا٘٘ٛی (تس ٖٚحىٓ ٔماْ ناِح) تیاٖ وطز ٜتٛز و....« :ٝ
اِٚیای لا٘٘ٛی اَفاَ ،اظ لثیُ پسض ٘ؿثت ت ٝاٚالز ِٚ ٚی ٘ؿثت تٔ ٝز ،ٖٛٙاظ ٔفاز ایٗ ٔازٔ ٜؿتخٙا ٔیتاقٙس
ٔكط ٌٚتط ایٙى ٝالساْ اِٚیاء اظ حس تأزیة تزاٚظ ٕ٘ٙایس».
2ـ زض تثهطٔ ٜاز 26 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی ٔهٛب  ،1361تٙثی ٝتس٘ی وٛزن تا حسی رایع تٛز و ٝزی ٝتٝ
آٖ تّٗك ٍ٘یطز و ٝزض انالحات ؾاَ  1370ایٗ تثهط ٜحصف قس.
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ٔیتاقسٙٔ .افٕ وٛزن  ٚرأٗ ٝالتًا ٔیوٙس و ٝضفتاض ؾٛء وٛزواٖ ٔٛضز تٙثیٚ ٝ
ٕٔا٘ٗت لطاض ٌیطز .ایٗ و ٝفایسٔ ٜعتٛض آٖ لسض ٚاال تاقس و ٝایطاز ذك٘ٛت تٛؾٍ
تعضٌؿاالٖ تط وٛزواٖ ضا تٛری ٝوٙسٛٔ ،ي ٔٛتؿیاض تحجاٍ٘یعی اؾت (والضوؿ،ٖٛ

 ،1371ل .)97ناحة رٛاٞط

پؽ اظ شوط حسٚز تٙثی ٝوٛزن (٘زفیٞ1392،ـ ،د،41

ل 444ـ )445زض ظٔیٔ ٝٙثا٘ی اُٖای ایٗ اذتیاض ٔیٌٛیس« :ؾعاٚاض اؾت زا٘ؿتٝ
قٛز ؤ ٝفطٚو والْ زض تأزیة ،تٔ ٝهّحت وٛزن تطٔیٌطززٔ ،خالً ٘ ٝآ٘چ ٝضا
و ٝغًة ٘فؿا٘ی (ٚاِسیٗ) آٖ ضا التًا ٔیوٙس» ( ،ٕٛٞل .)446

اٌط ٔثٙای اُٖای حك تٙثی ٝوٛزن ضا ٔهّحت ا ٚتسا٘یٓٗٔ ،یاض ٔ ٚحسٚز ٜایٗ
أط ٔكرم ٘یؿت.ت ٝفطو و ٝلاٌٖ٘ٛصاض زض اُٖای ٔزٛظ تأزیة  ٚتٙثی ٝاَفاَ
تٚ ٝاِسیٗ ،اِٚیای لا٘٘ٛی  ٚؾطپطؾتاٖ آٖٞا تا زیسٌاٞی ذٛقثیٙا٘ ٝایكاٖ ضا
ذیطذٛا ٜفطظ٘ساٖ ِٛٔ ٚیّٖیٞای ذٛز زا٘ؿت ٝاؾت ،أا لاٌٖ٘ٛصاض ت ٝایٗ ٔؿأِٝ
٘یع ٚالف تٛز ٜاؾت و ٝاحتٕاَ زاضز افطاز فٛقاِصوط اظ اذتیاض زاز ٜقسٜ
ؾٛءاؾتفاز ٜوٙٙس  ٚتٙٔ ٝافٕ َفُ تٛر٘ ٝىطز ،ٜآٖٞا ضا ت ٝنٛضت ٘أٗمٚ َٛ
افطاَی تأزیة یا تٙثیٕ٘ ٝایٙس .تٙاتطایٗ ،تا لطاضزازٖ قطَی وٕٞ ٝاٖ «ٔتٗاضف»
تٛزٖ تأزیة اؾت ،تا حسٚزی زضنسز ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ اذتیاض فٛق تطآٔس ٜاؾت.
ٖال ٜٚتط ایٗ زقٛاضیٞایی ٘یع ت ٝذاَط تىی ٝتط ٖطف زض ایٗ ٔؿأِ ،ٝت ٝزِیُ
ٚرٛز ٖطفٞای ٌ٘ٛأٌ ٚ ٖٛتغیط زض رأٗٔ ٝا ،حازث ٔیٌطزز.
آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾتٔ ،ؿأِ ٝتاال تٛزٖ «ضلٓ ؾیا »ٜزض ذك٘ٛتٞای ذا٘ٛازٌی  ٚزض
٘تیز ٝؾٛءاؾتفازٜٞایی اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت اظ اذتیاض فٛق تٛؾٍ افطاز ٘اناِح
نٛضت تٍیطز .تًٗی اظ ٚاِسیٗ  ٚاِٚیای لا٘٘ٛیٕٞ ،یكٕ٘ ٝیتٛا٘ٙس ذكٓ ذٛز ضا
زض حس ٔٗمٔ ٚ َٛتٗاضف ٍ٘ ٝزاض٘س.
اغّة تٙثی ٝاَفاَ ٔثتٙی تط ذٛزذٛاٞی ٚاِسیٗ اؾت  ٚآ٘اٖ اظ ایٗ رٟت
وٛزواٖ ضا تٙثیٔ ٝی وٙٙس و ٝفطٔا٘كاٖ ارطا ٘كس ٚ ٜزض ٘تیز ٝت ٝحیخیت آٖٞا
تطذٛضز ٜاؾت؛ ِصا تا تٙثیٖ ٝزٛال٘ ٚ ٝتیتٙاؾة ،ذكٓ ذٛز ضا فطٔ ٚی٘كا٘ٙس
(وی٘یا ،1370،د ،2ل.)647
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تعضٌتطٞا تا تٙثی ٝوٛزواٖ ،زض حمیمت قی ٜٛتطتیتی ضا و ٝتا آٖ تعضي قسٜا٘س،
تط وٛزن ذٛز اٖٕاَ ٔیوٙٙس (حیسضی ،1380ل.)12

تٙاتطایٗ ،اُٖای حك تٙثی ٝتس ٖٚياتُ ٝضٚقٗ ٔ ٚكرم تٚ ٝاِسیٗ  ٚاِٚیای
لا٘٘ٛی  ٚؾطپطؾتاٖ ،وٛزواٖ ضا زض ٔٗطو آظاض  ٚاشیت  ٚا٘ٛأ قىٙزٞٝای
رؿٕی  ٚضٚحی تٛؾٍ ٚاِسیٗ  ٚاِٚیای تیتمٛا  ٚذك٘ٛتَّة لطاض ٔیزٞس ،تٝ
ٚیػ ٜتا تٛر ٝت ٝایٗو ٝوٛزنآظاضی اغّة زض ذا٘ٛازٜٞای آقفت ٝضخ ٔیزٞس.
ٚاِسیٗ زاضای تحهیالت  ٚزضآٔس پاییٗٚ ٚ ،اِسیٗ تٟٙا یا زاضای ٟٔاضتٞای ا٘سن،
تیكتط اظ ٚاِسیٗ زیٍط وٛزواٖ ذٛز ضا ٔٛضز آظاض لطاض ٔیزٙٞسٚ .اِسیٗ آظاضٌط
ٟٔاضتٞای وٙتطَ ذكٓ ٟٔ ٚاضتٞای ٚاِسیٙی يٗیفی زاض٘س .آٖٞا ٕٔىٗ اؾت زض
ایزاز زِثؿتٍی تا وٛزوا٘كاٖ ٔكىُ زاقت ٝتاقٙسٔ .هطف اِىُ ٛٔ ٚازٔرسض زض
اغّة ٔٛاضز وٛزنآظاضی زیسٔ ٜیقٛز .وٛزنآظاضاٖ ٕٞچٙیٗ ٍ٘طـٞای
ٔتحزطا٘ٝای زضتاض ٜتطتیت وٛزواٖ زاض٘س ،آٖٞا تیكتط تط تٙثی ٝتس٘ی  ٚوٕتط تط
ُٔٙمی تٛزٖ تأویس ٔیوٙٙس (ٔحٕسی فطٚز ،1380 ،ل 18ـ.)19

زض ظٔاٖ تهٛیة ٔاز 7 ٜلا٘ ٖٛحٕایت اظ وٛزواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ،چاِف تیٗ
حمٛق  ٚاذتیاضات ٚاِسیٙی تا حٕایت اظ وٛزواٖ ،زض پطت ٛایطازٞای قٛضای ٍٟ٘ثاٖ
ت ٝلا٘ٔ ٖٛصوٛض ٓ٘ ٚطات ٔٛافماٖ ٔ ٚراِفاٖ ایٗ ٔاز ٜت ٝذٛتی ذٛز ضا ٕ٘ایاٖ
وطز .زض ٚالٕ ،ایٗ ٔاز ٜتط احط انطاض قٛضای ٍٟ٘ثاٖ ،زض لا٘ٔ ٖٛصوٛض آٔس (ظیٙاِی،

 ،1382ل 111ـ .)112أا ٖس ٜظیازی اظ ٕ٘ایٙسٌاٖ ٔزّؽ تا اؾتٙاز تٔ ٝثاحج ّٖٕی ٚ
رطْقٙاؾی ضارٕ ت ٝوٛزنآظاضیٞای زض ٖٚذا٘ٛازٌی  ٚحتی اتٗاز رٟا٘ی ،تٝ
ٔراِفت تا آٖ تطذاؾتٙس .ضرثّٗی ٔعضٖٚی زض رّؿ 5 ٝآتاٖ  1381زض ٔراِفت تا
ایٗ ٔازٌ ٜفت....« :ایٗ لا٘ ٖٛرٙث ٝتیٗإِّّی  ٓٞزاضز؛ االٖ تحج وٛزنآظاضی ٚ
زفأ اظ حمٛق وٛزواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ یه تحج رٟا٘ی اؾت .ایٗ انالحی ؤ ٝا
زاضیٓ ا٘زاْ ٔیزٞیٓٔ ،فٟٔٛف ایٗ اؾت و ٝذیّی ت ٝاتٗاز رٟا٘ی لًی ٝتٛرٝ
٘ساضیٓ( »...ضٚظ٘أ ٝضؾٕی ،1381 ،رّؿ ،257ٝل .)12فإَ ٝحمیمتر ٓٞ ٛزض ایٗ ظٔیٝٙ
ٌفتٕٞ« :یٗ ٔزّؽ قٛضای اؾالٔی تهٛیة وطز ٜو ٝایطاٖ ًٖ ٛوٛٙا٘ؿیٖٛ
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حمٛق وٛزن تاقس .تٕاْ ایٗ ٔٛاضز تطذالف ٔٛاز وٛٙا٘ؿی ٖٛحمٛق وٛزن اؾت.
َثیٗتاً ٔا ٕ٘یتٛا٘یٓ لا٘٘ٛی تهٛیة وٙیٓ و ٝتطذالف [آٖ] تاقس( »...ضٚظ٘أ ٝضؾٕی،

 ،1381رّؿ ،286ٝل.)7
حتی تطذی اظ ٕ٘ایٙسٌاٖ ٔا٘ٙس فإَ ٝذاتٕی تا اؾتٙاز تٛٔ ٝازی اظ وٛٙا٘ؿیٖٛ
ٔا٘ٙس ٔاز ،39 ،9 ٜتط ایٗ ٘ىت ٝتأویس وطز٘س و ٝوٛزن تایس زض تطاتط ٞطٌ ٝ٘ٛغفّت،
ّْٓ ،قماٚت  ٚاؾتخٕاض حٕایت تكٛز  ٚتایس ٔحیٍ ایٕٗ  ٚارتٕأ ذٛتی تطای اٚ
فطا ٓٞآیس (ٕٞاٖ ،ل .)12

هَاًغ ٍ هقتضیات حقَق کیفزی ایزاى در جْت ّوٌَایی تا
هؼیارّای جْاًی
زض ایٗو ٝذا٘ٛاز٘ ٜمف ٕٟٔی زض ضقس  ٚقرهیت َفُ  ٚرأٗٝپصیطی ا ٚایفا
ٔیوٙس ،تطزیسی ٚرٛز ٘ساضز .اظ ضٍٞصض ذا٘ٛاز ،ٜوٛزن تا ٙٞزاضٞای ارتٕاٖی
آقٙا ٔیقٛز ٟٔ ٚط ٔ ٚحثت ٔٛ٘ ٚزٚؾتی ضا ٔیآٔٛظز.
زٚضاٖ وٛزوی ،زٚضاٖ آظٔ ٚ ٖٛذُا تطای وٛزن اؾت ،زض ایٗ ٔطحّ ٝا٘ؿاٖ
ٔیآٔٛظز و ٝحٛظٜٞای ٕٔ ٖٝٛٙضفتاضٞا وزایٙس ٚ ٚضٚز ت ٝایٗ ٔٙاَك ٕٔ ٖٝٛٙچٝ
آحاض  ٚپیأسٞایی ضا ت ٝز٘ثاَ ٔیآٚضز .اظ ایٗ ضٚ ٚاِسیٗ  ٚؾطپطؾتاٖ اَفاَ زض
تثییٗ تایس ٘ ٚثایسٞای ضفتاضی ٘مف تؿیاض ٕٟٔی زض قىٌُیطی قرهیت ٚ
رأٗٝپصیطی وٛزواٖ ایفا ٔیوٙٙس .تا ایٗ ٕ٘ ،ٕٝٞیتٛاٖ اظ ٚرٛز زیسٌاٜٞای ذال
ٔطت ٌٛت ٝوٛزواٖ زض تیٗ ٚاِسیٗ  ٚاِٚیای لا٘٘ٛی  ٚؾطپطؾتاٖٚ ،يٗیت ذال ٚ
ذّٛت ذا٘ٛازٖ ٚ ٜسْ أىاٖ ٘ٓاضت ٔؿتٕط زِٚت تط آٖ ٕٟٔ ٚتط اظ ٚ ٕٝٞيٗیت
آؾیةپصیط وٛزواٖ تِ ٝحاِ رؿٕا٘ی ،ضٚا٘ی ،ارتٕاٖی ٚ ٚاتؿتٍی آٖٞا تٝ
اَطافیاٖ تیتفاٚت ٌصقتٚ .يٗیت فّٗی حمٛق ویفطی ایطاٖ ،السأات ٚاِسیٗ،
اِٚیای لا٘٘ٛی  ٚؾطپطؾتاٖ وٛزواٖ ضا ت ٝتٟا٘ ٝتأزیة  ٚحفاْت ،اظ قٕ َٛلاٖ٘ٛ
حٕایت اظ وٛزواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ ذاضد ٔیوٙس  ٚأىاٖ ؾٛءاؾتفاز ٚ ٜتعٜزیسٌی
وٛزواٖ ضا زض پطت ٛایٗ ُّٖ ٔٛر ٝلا٘٘ٛی فطا ٓٞوطز ،ٜتط ٔیعاٖ «ضلٓ ؾیا»ٜ
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ذك٘ٛتٞای ذا٘ٛازٌی ٔیافعایس .تحمیمات ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝوٛزنآظاضی زضٖٚ
ذا٘ٛازٌی تاالتطیٗ ٔیعاٖ وٛزنآظاضی ضا زض ایطاٖ ت ٝذٛز اذتهال زاز ٜاؾت
(ٔس٘یلٟفطذی ،1383 ،ل  85ـ .)172تٟٗسات تیٗإِّّی ایطاٖ ٘یع ؾیاؾت ٔصوٛض ضا تأییس
ٕ٘یوٙٙس.
2ـ2ـ ػذٍل اس تزخی اصَل تٌیادیي هزتَط تِ حوایت اس کَدکاى در قاًَى
هجاسات اسالهی ٍ هثاًی تَجیِ کٌٌذُ آىّا
لٛا٘یٗ ویفطی ایطاٖ ٘كاٖ ٔیزٞس وٖ ٝسْ حٕایت ویفطی یا حٕایت ویفطی وٕتط
اظ قٟط٘ٚساٖ وٛزن ت ٝزِیُ وٛزوی ،تٖٛٙ ٝاٖ یه ضاٞثطز وّی پصیطفت٘ ٝكس ٜاؾت،
أا زض تطذی ٔٛاضز تٚ ٝیػ ٜزض ٔثحج حسٚز  ٚلهال  ٚزض پطت ٛضاتُٚ ٝاِسیٙی
٘ ٝتٟٙا اظ ایٗ انُ ٖس َٚقس ،ٜتّى ٝانُ حٕایت ویفطی ٚیػ ٜاظ وٛزواٖ زض تطاتط
تعٜزیسٌی ٘یع ظیط ؾؤاَ ضفت ٝاؾتٔ .خالً:
اِفـ تط َثك تثهطٔ ٜاز 149 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی زض رطْ لصف «ٞطٌاٜ
پسض یا رس پسضی فطظ٘سـ ضا لصف وٙس تٗعیط ٔیقٛز» .لاٌٖ٘ٛصاض تا تثسیُ ٔزاظات
اظ حس ت ٝتٗعیطٖٛ٘ ،ی ؾیاؾت ترفیفی ضا ت ٝزِیُ ٚرٛز ضاتُٚ ٝاِسیٙی تطای پسض ٚ
 ٚرس پسضی زض پیف ٌطفت ٝاؾت .ایٗ اؾتخٙا تطذاؾت ٝاظ فم ٝاؾالٔی اؾت .حىٓ
لصف زض لطآٖ وطیٓ تَٛ ٝض وّی  ٚتس ٖٚاؾتخٙا شوط قس ٜاؾت ،أا زض وتة فمٟی
ایٗ اؾتخٙا پصیطفت ٝقس ٜاؾت وٞ« ٝطٌا ٜپسضی فطظ٘س ذٛز ضا لصف وٙس ،حس ٘ساضز،
ٕٞیٗ َٛض اٌط ٕٞؿط ٔتٛفای ذٛز ضا وٚ ٝاضحی رع فطظ٘س ذٛیف ٘ساضز» (ذٛیی،

ٞ1342ـ ،د ،1ل  .)258حىٓ اذیط ٘یع زض ٔاز 150 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی 1پصیطفتٝ
قس ٜاؾت.
بـ یىی اظ قطایُی و ٝزض تٙس ٔ 11از 198 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی زض ٔٛضز
قطایٍ ؾطلت ٔؿتٛرة حس آٔس ٜاؾتٖ ،سْ ضاتُ ٝاتٛت ٔیاٖ ؾاضق ٚ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تطاؾاؼ ایٗ ٔازٞ « ٜطٌأ ٜطزی ٕٞؿط ٔتٛفی ذٛز ضا لصف وٙس  ٚآٖ ظٖ رع فطظ٘س ٕٞاٖ ٔطز ٚاضحی
٘ساقت ٝتاقس حس حاتت ٕ٘یقٛز.»...

611

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) /پاییس و زمستان  /8311سال چهاردهم /شماره 58

ٔؿطٚقٖٔ ٝٙیتاقس .ایٗ حىٓ ٘یع اظ فم ٝآٔس ٜاؾت  ٚزض تؿیاضی اظ وتة اؾالٔی
ٔٛضز تأئیس لطاض ٌطفت ٚ ٝحتی تط آٖ ازٖای ارٕأ قس ٜاؾت (ذٛییٞ1342 ،ـ ،د،1
ل.)290

دـ تطاؾاؼ ٔاز 220 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی «پسض یا رس پسضی و ٝفطظ٘س ذٛز
ضا تىكس لهال ٕ٘ی قٛز  ٚت ٝپطزاذت زی ٝلتُ تٚ ٝضحٔ ٝمت ٚ َٛتٗعیط ٔحىْٛ
ذٛاٞس قس» .تط َثك ٔاز 272 ٜلا٘ٔ ٖٛصوٛض زض لهال ًٖ٘ ٛیع ٕٞاٖ قطایٍ
لهال ٘فؽ اظ رّٕ« ٝا٘تفاء اتٛت» یا فمساٖ ضاتٍ ٚاِسیٙی تا لاتُ ُٔطح اؾت.
تسیٗتطتیة زض لُٕ ًٖ٘ ٛیع ایٗ ؾیاؾت ترفیفی زض پیف ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
تا تٛر ٝت ٝإٞیت ٔٛيٖ ٔٛس َٚاظ ان َٛرٟا٘ی ٔ ٕٙتثٗیى ّٖی ٝوٛزواٖ ٚ
حٕایت ٚیػ ٜاظ آٖٞا زض تطاتط رطایٓ ّٖی ٝتٕأیت رؿٕا٘ی  ٚایٗ أط ؤ ٝثٙای
انّی ٖس َٚاظ ؾیاؾت زض فم ٝحسیج «ا٘ت ٔ ٚاِه التیه» اؾت ،زض ایٙزا فمٍ تٝ
ٔثٙای تٛریٝوٙٙس ٜایٗ أط زض رطایٓ ّٖی ٝتٕأیت رؿٕا٘ی ت ٝزِیُ آحاض  ٚتثٗات
ٔٙفی ایٗ تفاٚت ت ٝاذتهاض ٔیپطزاظیٓ:
ـ زض ٔیاٖ فمٟای ٖأ 1ٝز ٚحسیج تٖٛٙ ٝاٖ ٔثٙای ایٗ أط ٔٛضز اؾتٙاز لطاض
ٌطفت ٝاؾت :ا ،َٚحسیج «الیمتُ اِٛاِس تِٛس ٚ »ٜز ،ْٚحسیج پیأثط اوطْ (ل) «ا٘ت
ٔ ٚاِه التیه» .زض فم ٝأأی ٝتٖٛٙ ٝاٖ ٔثٙای ایٗ ٔٛي ٔٛت ٝچٙس زِیُ اظ ازِٝ
قطٖی ٝاؾتٙاز قس ٜاؾت (ضٚایات ٘ ٚهٛل ،ارٕأ  ٚقٟطت) ( ،ٕٛٞل.)10

زض وٙاض زالیُ فمٟی ٔصوٛضٖ ،سٜای ت ٝزالیُ زیٍطی ٘یع تٕؿه رؿتٝا٘س وٝ
ٕ٘ایاٌٖط ٘ ٔٛزیسٌا ٜآٖٞا ت ٝضاتُٚ ٝاِسیٗ  ٚوٛزن اؾت .قٟیس حا٘ی زض ایٗ ظٔیٝٙ
تیاٖ ٔیزاضز و « ٝپسض ٔؿثة ٚرٛز فطظ٘ساٖ اؾت  ٚقایؿت٘ ٝیؿت و ٝفطظ٘س ؾثة
ٖسْ اٌ ٚطزز .افع ٖٚتط ایٗ ،ویفط ٚی قایؿت ٝاحتطاْ پسضی ٘یؿت ،چٙاٖو ٝزض
رطایٓ زیٍط ٔا٘ٙس لصف فطظ٘س ٘یع تٛٓٙٔ ٝض ضٖایت احتطاْ پسضی ،لصف ٔٛرة حس
ٕ٘یٌطزز» (رثٗی ٖأّی ،تیتا  ،د ،9ل 64ـ.)67

ــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ تطای اَالٔ اظ زیسٌاٜٞای فمٟای ٖأ ٝتٍٙطیس ت :ٝواضٌطی ،1385 ،ل 8ـ.9
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ـ پسض ٔؿؤ َٚتطتیت فطظ٘ساٖ اؾت  ٚزض ضاؾتای تطتیت فطظ٘ساٖ ٕٔىٗ اؾت
الساْ یا السأاتی ا٘زاْ زٞس وٙٔ ٝتذ ت ٝلتُ فطظ٘ساٖ ٌطزز .ت ٝایٗ نٛضت ؤٕ ٝىٗ
اؾت پسضی ت ٝلهس تطتیت چٛتی ت ٝپؿط تع٘س  ٚپؿط وكت ٝقٛز (ٌّعاز ٜغفٛضی،

تیتا ،لٖ .)52سٜای زیٍط تیاٖ وطزٜا٘س و ٝحىٓ ٔصوٛض تط حؿٗ٘یت پسض ٔثتٙی اؾت
 ٚت ٝتٗثیط زیٍط ،قست ٔحثت پسض ت ٝفطظ٘سٔ ،إ٘ اظ آ٘اٖ ٔیٌطزز وٚ ٝی تَٛ ٝض
ٖٕس تط فطظ٘س ذٛیف رٙایت تٕٙایس .تٙاتطایٗ تٛٔ ٝرة فطو ،پسض ٔا٘ٙس فطز تیٍا٘ٝ
ٔت٘ ٟٓیؿت  ٚتٚ ٝرٛز قث ٟٝزض تحمك ٖٕس ،ویفط لهال ؾالٍ  ٚزی ٝحاتت
ٔیٌطزز (ٖٛز ،1373 ،ٜل.)82

ـ پسض ٘اٖ آٚض ذا٘ٛاز ٜاؾت  ٚتا ٔطي ا ٝ٘ ٚتٟٙا یه فطز ٔطز ٜاؾت ،تّى ٝؾایط
اًٖای ذا٘ٛاز ٜاظ وٛچه  ٚتعضي  ٚظٖ  ٚغیط ٜاظ حیج ظ٘سٌی  ٚرٙثٞٝای ٔاِی
 ٚالتهازی تا ٔكىالت فطاٚا٘ی ضٚتطٔ ٚیق٘ٛس  ٚچ ٝتؿا ذا٘ٛاز ٜتَٛ ٝض وّی
زضٔا٘س ٚ ٜپطیكاٖ ٔیقٛز (انغطی  ،1372،ل .)167

تٓ٘ ٝط ٔیضؾس و ٝفهُ ٔكتطن تٕاْ زیسٌاٜٞای ٔصوٛض یه أط اؾت .آٖ ٓٞ
زض ٘ٓط ٌطفتٗ أتیاظ ٚیػ ٜت ٝزِیُ ٚالیت  ٚحطٔت پسض  ٚرس پسضی اؾت؛ زض
نٛضتی و ٝت ٝؾٛی زیٍط ایٗ ٔٛي ،ٔٛیٗٙی وٛزن تٛر ٝوافی ٕ٘یقٛز .اتفالاً تٝ
٘ٓط ٔیضؾس ٚرٛز ضاتُٚ ٝالیت  ٚحًا٘تٚ ٚ ،يٗیت ٚاتؿتٍی  ٚآؾیةپصیطی
وٛزن زض تطاتط تٗطيات ٔزطٔا٘ ،ٝتایس لاٌٖ٘ٛصاضاٖ ضا ت ٝؾٕت حٕایت تیكتط اظ
اٌ ٚؿیُ وٙس ٘ ٝحٕایت وٕتطُّٔ .ك تٛزٖ حؿٗ٘یت  ٚزض ٘ٓطٌطفتٗ ٕٞیكٍی
ؾٗازت وٛزن ٘یع ٘ ٝتٟٙا ت ٝزِیُ ٚرٛز تفؿیطٞای ٔرتّف اظ ٔف ْٟٛؾٗازت ،تّىٝ
زض پطتٚ ٛالٗیتٞای رأٗ ٝأطٚظی ایطاٖ 1لاتُ لث٘ َٛیؿتٕٞ .چٙیٗ ٔثا٘ی ٚ
زالیُ تیقٕاضی ٚرٛز زاض٘س و ٝحىٓ لا٘٘ٛی ٔصوٛض ضا ضز ٔیوٙٙس  ٚتٛر ٝت ٝایٗ
ٔمتًیات زض حمٛق ویفطی و٘ٛٙی ایطاٖ ضا ٜضا تطای ٕٛٙٞایی تا فطآیٙس رٟا٘ی ٚ
ٖاْاِكٕ َٛتاظ ذٛاٞس وطز.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تٛٓٙٔ ٝض ّٖتقٙاؾی فطظ٘سوكی تٍٙطیس ت :ٝواضٌطی ،1385 ،ل 69ـ.108
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یافتِّای پضٍّص
تٟٗسات حمٛق تكطی ایطاٖ و ٝتط يطٚضت ٕٞؿٛیی حمٛق ویفطی ایطاٖ تا
ان ،َٛلٛاٖس ٗٔ ٚیاضٞای رٟاٖقٕ َٛحمٛق تكطی تأویس ٔیوٙٙس ،حطوت تٝ
ؾٕت انالح ٔٛاضز ٖسَٚوٙٙس ٜاظ ایٗ ان ٚ َٛلٛاٖس ضا أطی ارتٙاب٘اپصیط
ٔیؾاظز .زض وٙاض ایٗ أط ،تٛر ٝتٔ ٝمتًیات فم ٝاؾالٔی  ٚحمٛق ویفطی ایطاٖ
٘یع يطٚضی اؾت .تٙس یه ٔاز 59 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی ٔ ٚاز 7 ٜلاٖ٘ٛ
حٕایت اظ وٛزواٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ اظ ٔٛاضزی اؾت و ٝزض آٖٞا ،تٛاظٖ تیٗ حمٛق
وٛزواٖ  ٚأتیاظات ٚاِسیٙی ت ٝيطض وٛزواٖ ت ٓٞ ٝذٛضز ٜاؾت .زض ایٗ ظٔیٝٙ
ٔیتٛاٖ انالح تٙس ٔ 1از 59 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی ضا زض رٟت اتٟاْظزایی اظ
انُالحاتی ٔا٘ٙس «تأزیة» « ٚحس ٔتٗاضف» و ٝزض ایٗ ٔاز ٜآٔس ٜاؾت ،پیكٟٙاز
وطزٕٟٔ .تطیٗ ٔٗیاض تطای ایٗ اتٟاْظزاییٖ ،سْ تٗطو ت ٝتٕأیت ا٘ؿا٘ی  ٚوطأت
شاتی وٛزن اؾت؛ ؾیاؾتی و ٝزض پطتٔ ٛاز 26 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی  1361تا
حسٚزی ز٘ثاَ قس ٜتٛز .حصف تٙس ٔصوٛض ٔ ٚاز 7 ٜلا٘ ٖٛحٕایت اظ وٛزواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ٘یع یىی زیٍط اظ ضاٞىاضٞاؾت و ٝحاتت ٔیوٙس تحت ِٛای تطتیتٓ٘ ،اضت
 ٚحفاْت اظ وٛزنٕ٘ ،یتٛاٖ ت ٝحمٛق ا ٚتزاٚظ وطز ٔ ٚطتىة رطْ قسْٚ .یفٝ
تطتیتی ٚاِسیٗ  ٓٞتطاؾاؼ قیٜٞٛای ّٖٕی  ٚغیطذك٘ٛتآٔیع ٕٞچٙاٖ پا
تطراؾتٛٔ .از  272 ٚ 220لا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی و ٝپسض  ٚرس پسضی ضا اظ
لهال لتُ فطظ٘س ٘ ٚمم ًٖ ٛاٗٔ ٚاف ٔیؾاظز ،یىی زیٍط اظ ٔٛاضزی اؾت وٝ
أتیاظات ٚیػ ٜتطای ٚاِسیٗ زض لثاَ وٛزواٖ لائُ قس ٜاؾت .زض ضاؾتای انالح
ایٗ ٔٛاضز ٔیتٛاٖ ز ٚضاٞىاض ٖٕس ٜضا ُٔطح وطز :اِفـ لطآٖ وطیٓ تٖٛٙ ٝاٖ
ٕٟٔتطیٗ ٔٙثٕ اؾترطاد احىاْ فمٟی ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝزض ایٗ وتاب آؾٕا٘ی ،لتُ اظ
رٌّٕٙ ٝاٞاٖ وثیط ٜاؾت  ٚقاضٔ ٔمسؼ ٔزاظات ز٘یٛی لهال ضا تطای آٖ تٗییٗ
وطز ٜاؾت .زض ٔٛضز وٛزواٖ  ٚحٕایت اظ آٖٞا ٘یع آیات ٔتٗسزی ٘اظَ قس ٜاؾت.
و ٝآیات  31ؾٛض ٜاؾطا 12 ،ؾٛضٕٔ ٜتح 14 ٚ ٝٙؾٛض ٜا٘ٗاْ اظ آٖ رّٕ ٝاؾت .تٝ
٘ٓط ٔیضؾس تاظٌكت ت ٝاحىاْ لطآ٘ی زض انالح ٔٛاز لا٘٘ٛی ٔصوٛض تؿیاض
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ضاٌٜكا ذٛاٞس تٛز .بـ اٌط تٞ ٝط زِیّی أىاٖ انالح زض رٟت حصف ایٗ تفاٚت
أىاٖپصیط ٘ثاقس ،تٗییٗ ٔزاظات تٗعیطی ضاٞىاض ٔٙاؾثی اؾت .تسیٗؾاٖ ،پیكٟٙاز
ٔیقٛز تا تٛر ٝت ٝؾاظٚواض ویفطٌصاضی افتطالی ،لاٌٖ٘ٛصاض ایطاٖ يٕٗ انالح
ٔاز 272 ٚ 220 ٜلا٘ٔ ٖٛزاظات اؾالٔی تا حصف قطایٍ ٔاز 614 ٚ 612 ٜلاٖ٘ٛ
ٔزاظات اؾالٔی ،ویفط قسیستطی تطای آٖ تٗییٗ وٙس٘ .ثایس فطأٛـ وطز و ٝواٞف
ٞعیٞٝٙای ویفطی اضتىاب رطْ تط ضٚی وٛزواٖ ت ٝزِیُ ٚيٗیت آؾیةپصیط آ٘اٖ،
يطیة تعٜزیسٌی آٖٞا ضا و ٝزض حاِت ٖازی تاالتط اظ تعضٌؿاالٖ اؾت ،تاظ ٓٞ
افعایف ٔیزٞس ٌ ٚصض اظ ا٘سیك ٝت ٝفُٗ ٔزطٔا٘ ٝضا زض فطآیٙس اضتىاب ایٗ ٘ٔٛ
رطایٓ تٛؾٍ پسض  ٚرس پسضی تؿطیٕ ٔیوٙس  ٚایٗ ٘تیزٝای رع رطْظایی لاٖ٘ٛ
ویفطی ٘ساضز  ٚتا حك شاتی وٛزواٖ تطای ظ٘سٌی ٔغایط اؾت.
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هٌاتغ ٍ هأخذ
 انغطی ،ؾیس قىطاهلل ،سیستن کیفزی اسالم ٍ پاسخ تِ ضثْات ،تٟطاٖ،
ؾاظٔاٖ ا٘تكاضات ویٟاٖ ،1372 ،چاج اَٚ
 تٙسض ضیٍیٔ ،حٕس ،الوٌجذ (فطِ ًٙٞغت ٖطتی ت ٝفاضؾی) ،تٟطاٖ ،ا٘تكاضات
ایطاٖ ،1372 ،چاج زْٚ
 رثٗی ٖأّی ،ظیٗاِسیٗ ،الزٍضِ الثْیِ فی ضزح اللوؼِ الذهطقیِ ،تیطٚت،
زاضاالحیاء اِتطاث اِٗطتی ،تیتا

 حیسضی ،ؾیس ٔٙهٛض« ،هزٍری تز اتؼاد حقَقی سَء رفتار تا کَدکاى در
خاًَادُ» (ذالنٔ ٝماالت ٕٞایف ؾطاؾطی «ؾالٔت زض ذا٘ٛاز ،)ٜزا٘كٍاّْٖٛ ٜ
پعقىی  ٚذسٔات تٟساقتی اضان ،زا٘كىس ٜپطؾتاضی ٔ ٚأایی 18 ،تا ٟٔ 19ط،
1380
 ذٛیی ،اتٛاِماؾٓ ،هثاًی تکلوـﺔ الوٌْاج ،لٓٔ ،ؤؾؿ ٝاحیاء آحاض أاْ ذٛیی،
ٞ1342ـ
 ضٚظ٘أ ٝضؾٕی ،هذاکزات جلسِ ػلٌی هجلس ضَرای اسالهی ،ازاض ٜتسٚیٗ
ٔصاوطات ٔزّؽ قٛضای اؾالٔی 5 ،آتاٖ ،رّؿ1381 ،257 ٝ
 ـــــــــــــــ ،هذاکزات جلسِ ػلٌی هجلس ضَرای اسالهی ،ازاض ٜتسٚیٗ
ٔصاوطات ٔزّؽ 25 ،آشضٔا ،ٜرّؿ1381 ،286 ٝ

 ظیٙاِی ،أیطحٕع« ،ٜقاًَى حوایت اس کَدکاى ٍ ًَجَاًاى ٍ تقاتل دیذگاُّا
در آى» ،فهّٙإّٖٔ ٝی  ٚپػٞٚكی ضفا ٜارتٕاٖی ،زا٘كٍا ّْٖٛ ٜتٟعیؿتی ٚ
تٛا٘ثركی ،ؾاَ ؾ ،ْٛقٕاض1382 ،9 ٜ
ٖٛ زٖ ،ٜثساِمازض ،حقَق جشای اسالهی ،تطرٕ٘ ٝانط لطتا٘ی٘یا ،ؾیسٟٔسی
ٔٙهٛضی ٕٗ٘ ٚتاهلل اِفت ،تٟطاٖ٘ ،كط ٔیعاٖ ،1373 ،چاج اَٚ
 واضٌطیٛ٘ ،ضٚظ ،هثاًی فقْی ،حقَقی ٍ جزمضٌاختی فزسًذکطی ،پایاٖ٘أٝ
واضقٙاؾی اضقس حمٛق رعا  ٚرطْقٙاؾی ،تٟطاٖ ،زا٘كىس ٜحمٛق زا٘كٍا ٜقٟیس
تٟكتی1385 ،
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 وٕیؿیّٔ ٖٛی آیؿى( ٛؾاظٔاٖ ّٖٕی ،آٔٛظقی  ٚفطٍٙٞی وكٛضٞای
اؾالٔی)« ،تیاًیِ رتاط درتارُ هسائل کَدکاى در کطَرّای اسالهی» تٟطاٖ،
زفتط ٕٞىاضیٞای ّٖٕی  ٚتیٗ إِّّی ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ1386 ،
 وی٘یأٟ ،سی ،هثاًی جزمضٌاسی ،تٟطاٖ ،ا٘تكاضات زا٘كٍا ٜتٟطاٖ،1370 ،
چاج زْٚ
 والضوؿ ، ٖٛؾی  .اْ ٚ .ی ،تحلیل هثاًی حقَق جشا ،تطرٕ ٝحؿیٗ ٔیط
ٔحٕس نازلی ،تٟطاٖ ،ا٘تكاضات رٟاز زا٘كٍاٞی زا٘كٍا ٜقٟیس تٟكتی،1371 ،
چاج اَٚ
ٌّ عاز ٜغفٛضیّٖ ،یً ،قذی تز الیحِ قصاظ ،تٟطاٖ ،ا٘تكاضات پاپرف ،تیتا
ٔ حٕسی فطٚز ،حٕیس« ،کَدکآساری»ٔ ،زّ ٝانالح  ٚتطتیت ،ؾاظٔاٖ ظ٘ساٖٞا
 ٚالسأات تأیٙی  ٚتطتیتی وكٛض ،ؾاَ ٞفتٓ ،ـ 81ـ1380 ،80
ٔ س٘ی لٟفطذی ،ؾٗیسٍ ،ضؼیت کَدکآساری در ایزاى ،تٟطاٖ ،ا٘تكاضات
او ،1383 ،ٖٛٙچاج اَٚ

ٔ هفا٘ ،ؿطیٗ« ،هیثاق حقَق کَدک در اسالم :تالش تزای حوایت اس حقَق
کَدک در کطَرّای اسالهی» ٔٙسضد زض :حمٛق ٔس٘ی تُثیمی (ت ٝلّٓ ٌطٞٚی اظ
ٔؤِفاٖ) تٙٔ ٝاؾثت ٘ىٛزاقت زوتط ؾیسحؿیٗ نفایی ،تٟطاٖ ،ا٘تكاضات ؾٕت،
1386

 ــــــــــــــ ،کٌَاًسیَى حقَق کَدک ٍ تْزٍُری اس آى در حقَق داخلی
ایزاى ،تٟطاٖ ،ا٘تكاضات زا٘كىس ٜحمٛق  ّْٖٛ ٚؾیاؾی زا٘كٍا ٜتٟطاٖ،1383 ،
چاج اَٚ
٘ زفیٔ ،حٕسحؿٗ ،جَاّز الکالم  ،تیطٚت ،زاضاالحیاء اِتطاث اِٗطتی،
ٞ 1392ـ ،چاج ٞفتٓ
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