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حق برخورداری کودکان از آزادی

حق آزادي از جمله مهم ترین حقوق اساســي است که اجماالً در کلیه 
نظام هاي حقوقي مورد پذیرش قرار گرفته و اسناد بین المللي متعددي 
نیز بر آن تأکید نموده اند. این حق در مورد کودکان تبلور ویژه اي دارد 
زیرا آنان از ســویي، مستحق برخورداري از آزادي و جلوه هاي مختلف 
آن)آزادي فکــر و عقیــده، آزادی در بیان عقاید، آزادي شــرکت در 
فعالیت هاي مختلف و آزادي در حریم خصوصي( هســتند و از ســوي 
دیگر، حق برخورداري از تربیت صحیح داشــته و به دلیل ناتواني هاي 
جسمي و عدم رشد کامل عقالني نیازمند حمایت هاي ویژه می باشند 

که الجرم تحدید آزادي هاي عمومي آنان را در پي دارد.
اصل این مهم در نظام هاي حقوقي مختلف از جمله کنوانسیون حقوق 
کــودک مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن آنچه اهمیت دارد، بیان حدود 
و ثغور آزادي هاي مزبور است. با توجه به اینکه جمهوري اسالمي ایران 
در مقام الحاق به کنوانسیون مزبور، از حق شرط استفاده نموده و اعمال 
کنوانسیون را مقید به عدم مخالفت با موازین شرعي و قانوني دانسته، 
در این پژوهش به بررسي حق کودکان در برخورداری از آزادی و حدود 

و ثغور آن پرداخته خواهد شد.

 واژگان کلیــدی: کودک، آزادی، بیان، عقیــده، انجمن ها و مجامع 
مسالمت آمیز، حریم خصوصی
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مقدمه
     حق آزادي از مبنایي ترین حقوق شــناخته شده براي بشر است. دین مبین اسالم 
نیز في الجمله حق آزادي را به رسمیت شناخته و در موارد متعدد، آن را تأیید و بر آن 
تأکید نموده اســت. در واقع براساس آموزه                       هاي دیني، انسان آزاد آفریده شده و مختار 
است آزادانه مسیر حرکت خود را تعیین نماید البته همین آموزه          ها در عین حال هدف 
از خلقت و آفرینش انسان را مشخص و راه هاي رسیدن به آن را تعیین کرده اند، بنابراین 
پذیرش آزادي در اســالم و در هیچ فرهنگ پیش رفته اي بدون محدودیت و رهایی از 

هرگونه قیدي نیست.
     کودک نیز به عنوان عضوي از جامعه بشري به مثابه سایر افراد جامعه از حق آزادي 
برخوردار است،  به ویژه اینکه پذیرش آزادي بر نحو ۀ تربیت و رفتار او داراي تأثیر مثبت  
اســت لیکن شرایط طبیعي کودکان و عدم بلوغ کامل فکري آنان، حمایت بیشتر را از 
ایشــان اقتضا مي کند، بنابراین اصل آزادي مزبور باید در چارچوب اصول پذیرفته شده 
دیگر از جمله حق و تکلیف والدین در تربیت کودکان تفسیر شود، البته واضح است که 
این حقوق مربوط به آن دســته از کودکاني است که تا حدي استقالل فکري و توانایي 
کسب اعتقادات و برگزیدن دیدگاه هایي براي خود دارند. به دیگر سخن، سخن از آزادي 

کودکان منصرف از کودکان غیرممیز است.
     کنوانسیون حقوق کودک که جمهوري اسالمي ایران در سال 1372 به آن پیوسته، 
نیز در مواد 12 تا 17 خود به صراحت از آزادي کودکان ســخن گفته است البته نکات 
پیش گفته باعث شد که شوراي نگهبان در مقام تأیید قانون اجازه الحاق دولت جمهوري 
اسالمي ایران به کنوانسیون حقوق کودک، مالحظاتي را اعمال نماید و متعاقباً با رعایت 

و اعمال این مالحظات توسط مجلس شوراي اسالمي، قانون مزبور به تأیید برسد.
     آزادي کــودکان جنبه هاي گوناگون دارد، لیکن برخي از انواع آزادي داراي اهمیت 
بیشــتري است. در این میان از سویي، آزادی در بیان عقاید)مبحث نخست( و از سوي 
دیگر، آزادی فکر، عقیده و انتخاب مذهب)مبحث دوم( شایسته بررسي است، به عالوه 
آزادی کودکان براي شرکت در انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز)مبحث سوم(، همچنین 
حق ایشان در برخورداری از حریم خصوصی و منع دیگران از ورود به حریم مزبور)مبحث 

چهارم( داراي اهمیت بوده که در ادامه به بررسي آن ها پرداخته خواهد شد.

مبحث نخست: آزادي در بیان عقاید
     یکی از انواع آزادی های مشــروع کودکان، آزادی بیان اســت یعنی این که کودکان 
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بتوانند آزادانه، اندیشه ها واحساســات و عواطف خود را به طرق مرسوم و ممکن بیان 
کنند. با طرح این نظرات و اندیشه هاســت که کودک و به تبع، جامعه در مسیر رشد و 
تعالی قرار می گیرد و بالعکس سلب این آزادی، موجب رکود افکار و علوم بشری بوده و 

حرکت تکاملی کودک و جامعه را مختل خواهد نمود.
      ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک در این باره مقرر مي دارد: 

     »1- کشــورهاي طرف کنوانســیون تضمین خواهند کرد کودکي که قادر به شکل 
دادن به عقاید خود مي باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتي که مربوط 
به وي مي باشــد، ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با سن رشد وي، بها داده مي شود. 
2- بدین منظور، خصوصاً براي کودک فرصت هایي فراهم آورده مي شود تا بتواند در هر 
یک از مراحل دادرسي هاي اجرایي و قضایي مربوط به وي، به طور مستقیم یا از طریق 
یک نماینده یا شخصي مناسب به طریقي که مطابق با مقررات اجرایي قوانین ملي باشد، 

ابراز عقیده نماید.«
     همچنین ماده 13 این کنوانسیون مقرر مي کند: »1- کودک داراي حق آزادي ابراز 
عقیده می باشد. این حق شامل آزادي جستجو، دریافت و رساندن اطالعات و عقاید از 
هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبي یا شــفاهي یا چاپ شده به شکل آثار هنري یا از 
طریق هر رســانه دیگري به انتخاب کودک مي باشــد. 2- اعمال این حق ممکن است 
منوط به محدودیت های خاصي باشد اما این محدودیت ها فقط منحصر به مواردي است 
که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند. الف- براي احترام به حقوق یا آبروي دیگران 
ب- براي حفاظت از امنیت ملي یا نظم عمومي یا به خاطر ســالمت عمومي و مسایل 

اخالقي.«
     در اسناد بین المللی دیگری نیز از این حق سخن به میان آمده است، براي مثال ماده 
19 اعالمیۀ جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل مقرر مي دارد: 
»هر کسي حق آزادي عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید 
خود بیم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به 

تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد.«
     همچنین در ماده 22 اعالمیه اسالمي حقوق بشر مصوب 1990 قاهره آمده است: 
     »1- هر انســاني حق دارد که نظر خود را به هر شــکلي که مغایر با اصول شــرعي 
نباشد، آزادانه بیان کند. 2- هر انساني حق دارد براي خیر و نهي از منکر بر طبق ضوابط 
شریعت اسالمي دعوت کند. 3- تبلیغات یک ضرورت حیاتي براي جامعه است و سوء 
استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیري هر چیزي 

حق برخورداری کودکان از آزادی
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که منجر به ایجاد اختالل در ارزش ها یا متشّتت  شدن جامعه یا موجب زیان یا متالشي 
شدن اعتقاد شود، ممنوع است. 4- برانگیختن احساسات قومي یا مذهبي و یا هر چیزي 

که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادي گردد، جایز نیست.«
     همچنین ماده 19 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاســي مصوب 1966 مجمع 
عمومي سازمان ملل که در سال 1976 الزم اإلجرا گردید و ماده 13 کنوانسیون آمریکایي 
حقوق بشر مصوب 1969 و ماده 9 منشور آفریقایي حقوق بشر و مردم مصوب 1981، 

از آزادي بیان سخن گفته اند.
     در قوانین جمهوری اســالمی ایران به صراحت از این حق کودکان ســخن به میان 
نیامده اســت، البته پاره ای از اصول قانون اساســی به حق برخورداری دیگر اشخاص 
حقیقــی و حقوقی از این حق اختصاص یافته، برای نمونه اصل 24 این قانون از آزادی 
نشــریات و مطبوعات در بیان آزادانه مطالب سخن گفته اســت؛ اصل 86 نیز از حق 
نمایندگان مجلس در اظهار آزادانه نظراتشان سخن به میان آورده، همچنین اصل 175 
نیز به آزادی بیان در صدا و سیما اشاره داشته، البته اعمال این آزادی مشروط به رعایت 

موازین اسالمی و مصالح کشور شده است.
     همچنان که مالحظه مي شود در اکثر اسناد بین المللی و نیز در قوانین داخلی، اعمال 
این حق با محدودیت هایي همراه است. به عنوان نمونه، محدودیت هاي مذکور در ماده 
19 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي عبارتند از: الف( احترام به حقوق یا حیثیت 

دیگران ب( حفظ امنیت ملي یا نظم و سالمت و اخالق عمومي.
     در کنوانســیون حقوق کودک نیز احترام به حقوق یا آبروي دیگران و حفاظت از 
امنیت ملي، نظم و ســالمت عمومي و مســایل اخالقي، محدودیت هایي است که در 
اعمال این حق الزم الرعایه مي باشــد و البته اعمال این محدودیت ها منطقی است. هر 
چند حق برخورداری از تفکر و بیان آزادانه عقاید جزء حقوق مشــروع همۀ انسان ها به 
شمار می آید، لکن »آنجا که فکر جنبۀ مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی، 
امنیت ملی، اخالق حسنه و حقوق و آزادی های دیگران شود، منطقاً قابل تحمل و در 

خور احترام نخواهد بود.« 1  
     الزم به ذکر است در نظریه شماره 5760 مورخ 1372/11/4 شوراي نگهبان، بند 1 
ماده 12، بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1 و 3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 
16 و بند د قسمت یک ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک، مغایر موازین شرع شناخته 
شد و در نهایت براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي که به تأیید شوراي نگهبان نیز 

1- طباطبایی موتمنی، 1375، ص 91 .
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رســید، کنوانسیون حقوق کودک تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران 
به آن داده شــد، مشــروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین 
داخلي و موازین اسالمي باشــد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوري اسالمي ایران 

الزم الرعایه نباشد1 . 
     برخي از حقوق دانان2 کلي بودن این حق شــرط را که عالوه بر ایران، شــماري از 
کشورهاي اســالمي نیز آن را اعالم کرده اند، نقض غرض و مغایر با اهداف کنوانسیون 
دانسته اند زیرا این کشورها به جاي سازگار کردن قوانین داخلي خود با کنوانسیون، فقط 
به مفادی از کنوانسیون متعهد شده اند که با قوانین داخلی آن ها مغایرت ندارد، البته در 
پاســخ به این ایراد باید گفت که حق شرط پیش بیني شده توسط ایران، موجب بي اثر 
شدن الحاق به کنوانسیون نیست، زیرا به موجب شرط مزبور فقط موادي از کنوانسیون 
غیرقابل پذیرش اعالم شــده که در تعارض و تقابل با قوانین داخلي و موازین اسالمي 
باشد و یا بعداً در تعارض و تقابل قرار گیرد، لیکن الزم نیست که مقررات مزبور مطابق 
با قوانین و موازین مذکور باشد. به دیگر سخن، در مواردي که قوانین داخلي و موازین 
اسالمي متضمن حکم خاصي نباشند، تبعّیت از کنوانسیون الزامي و در نتیجه الحاق به 

کنوانسیون داراي اثر عملي است.
      در حال حاضر با توجه به جمیع شرایط فوق، با این سؤاالت اساسي مواجهیم که 
آیا رعایت مفاد مواد 12 و 13 کنوانسیون، از سوي دولت ایران الزم الرعایه است یا خیر؟ 
علت مغایر دانستن مواد مذکور با موازین شرع چه بوده است و به راستی آزادي بیان در 

اسالم چه جایگاهي دارد؟
     براساس آموزه های این دین، اسالم براي آزادي بیان، اصالت و قداست ممتازي قایل 
شده، آن را به رسمیت شناخته و از آن به عنوان ابزاري براي شکوفایي اندیشه و رشد 
و تعالي مادي و معنوي بشر یاد مي کند؛ در دیدگاه اسالمي، ممنوع کردن انسان از این 

نعمت الهي، بزرگ ترین تجاوز به طبیعي ترین و فطري ترین حق انساني اوست3. 
در آیات متعددي از قرآن کریم به ضرورت وجود این حق اشــاره شــده است. از جمله 
در آیه 111 ســوره بقره آمده است: »قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین«؛ در این آیه، 
خداوند متعال در برخورد بــا مخالفان، آنان را به »بیان« دالیل خود فرا مي خواند و در 
واقع به برخورداري مخالفان از حق آزادي بیان اشــاره دارد، همچنین در آیات 3 و 4 
سوره الرحمن، از »بیان« به عنوان نعمتي که خداوند بالفاصله بعد از خلقت انسان به او 

حق برخورداری کودکان از آزادی

1- پورقهرمانی گلتپه، 1383، ص82.
2- مهرپور، 1377، صص148-147.

3- محمدی، 1391 .
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عنایت فرمود، یاد مي کند.
     در ســیره ائمه معصومان نیز همواره به وجود این حق تأکید شــده است، همچنان 
که حضرت علي)ع( در نامه 53 نهج البالغه به مالک اشتر مي فرمایند: »بخشي از وقت 
خود را براي کســاني که به تو نیاز دارند، اختصاص بده و شخصاً به امور آنان رسیدگي 
کن و در مجلس عمومي با آنان بنشین و در برابر خدایي که تو را آفریده، فروتن باش. 
سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوي آنان بتواند بدون اضطراب 
و لکنت زبان با تو گفتگو کند. من از رسول خدا)ص( بارها شنیدم که مي فرمود هرگز 
امتي را گرامي نخوانند که در آن امت بي آنکه بترسند و در گفتار درمانند، حق ناتوان 

را از زورمندان نستانند«1. 
     ویژگي نظام آزادي ها در اســالم این اســت که دیدگاه خاصي نســبت به هستي و 
زندگي دارد؛ اســالم نظریه آزادي براي آزادیت را ترویج و تشویق نمي کند، بلکه اعتقاد 
دارد آزادي باید در خدمت پیشــرفت و تحول و ابداع و حرکت تاریخ باشد، پس آزادي 
بیان نیز باید در راستاي همین نظام بشري باشد و اگر نظام آزادي ها در اسالم مبتني 
بر ایمان به خداوند اســت، طبیعي است که نهایت آزادي نیز هیچ گاه از این نظام نباید 
فراتر برود و به توهین به خداوند و کتاب هاي آسماني و پیامبران گرامي بینجامد2 بلکه 
آزادي صرفاً ابزاري براي پیشرفت و تکامل است، بنابراین طبیعي است که نظام اسالمي 
براي آزادي بیان، قایل به محدودیت هایي اســت همچنان که جوامع امروز در غرب و 

شرق عالم بدان معتقدند.
     نکته حایز اهمیت این اســت که امروزه آزادي یا دموکراسي بیش از آنکه یک معنا 
و مفهوم براي یک ارزش انســاني باشد، یک ابزار تبلیغاتي براي فریب و سلطه سیاسي 
است، به عنوان مثال در نگاه غرب هرگونه مخالفتي با نظام حاکم بر کشور مخالف آن ها، 
آزادي بیان نامیده مي شــود اما اگر همین رفتار علیه حکومت خودشان شود، نامش را 

»آنارشیسم و تروریسم« مي گذارند3 .
     با توجه به آموزه هاي دیني، محدودیت هایي به شرح ذیل براي آزادي بیان قابل تصور 
است: »1- ممنوعیت توهین به مقدسات اســالمي 2- ممنوعیت هتک افراد 3- لزوم 
حفــظ اصول و موازین اخالقي 4- ممنوعیت توطئه و براندازي 5- ضرورت حفظ نظام 

جامعه و قانون4 .

1-  ترجمۀ دشتی، 1385، ص 415 .
2- بّینات، 1392 .
3- شبهه، 1392 .

4- محمدی، 1391
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     مسأله قابل توجه دیگر در خصوص مواد 12 و 13 کنوانسیون، محدود کردن نظارت 
بر کودک است. مطابق آموزه هاي اسالم و سیره تربیتي معصومان)علیهم السالم( نظارت 
و مراقبت بر رفتار فرزندان از همان ســال هاي اولیه الزم است زیرا تربیت فرزند مانند 
پرورش نهالی اســت که نیاز به مراقبت دارد و یکي از ارکان مدیریت موفق در تربیت 
کودک، نظارت و کنترل اســت البته این نظارت و مراقبت در هفت ســال اول بیشتر 
غیرمستقیم و از طریق کنترل رفتارهاي خود والدین، در مقابل آنان است و در سال های 

بعد به تدریج این نظارت به طور مستقیم اعمال می شود.
     بنابراین اعطاي آزادي مطلق در مواد مورد اشــاره نه تنها به نفع کودکان نخواهد 
بود، بلکه با توجه به عدم رشد کامل عقلي او و از سوي دیگر، اعطاي آزادي های بي قید 
و شــرط به ایشان و ممنوع دانستن نظارت والدین، آنچنان که بندهاي 1 و 2 ماده 16 
کنوانسیون، به صراحت به آن اشاره دارد، باعث آشفتگي فکري و رواني کودک و اختالل 
در شــخصیت او خواهد شد و اساساً علت تمام حمایت هاي به عمل آمده از کودک به 
لحاظ خصیصه کودکي و عدم رشد عقلي وي مي باشد که این خود ضرورت حمایت و 
مراقبت همه جانبه را از او توجیه مي نماید و البته از مهم ترین ابعاد این مراقبت، مراقبت 
و حمایت فکري از کودک است، بنابراین با عنایت به حق شرط جمهوري اسالمي ایران 
در الحاق به کنوانســیون، اجراي مــواد 12 و 13 آن منوط به رعایت قیود پیش گفته 

خواهد بود.

مبحث دوم: آزادي فکر، عقیده و انتخاب مذهب
     ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک مقرر مي دارد: 

     »1- کشورهاي طرف کنوانسیون حق آزادي فکر و عقیده و مذهب را براي کودک، 
محترم خواهند شمرد. 

     2- کشــورهاي طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و سایر سرپرستان قانوني 
کــودک را براي هدایت کودک در جهت اعمال حقوق وي، به طریقي که باعث اعتالي 

استعدادها و توانایي های کودک شود، محترم خواهند شمرد.
     3- آزادي ابراز عقیده و مذهب فقط طبق محدودیت هایي که در قانون تصریح شده 
و براي حفظ امنیت، نظم، ســالمت و اخالقّیات عمومي یا حقوق و آزادي هاي اساسي 

دیگران الزم است، محدود مي شود.«
     همچنان که اشاره شد بندهاي 1 و 3 مادۀ مذکور، از جمله ایرادات شوراي نگهبان به 
مفاد کنوانسیون بود که البته به جز جمهوري اسالمي ایران، برخي دیگر از کشورها نیز 

حق برخورداری کودکان از آزادی
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به مفاد ماده فوق اعتراض داشــته و آن را با وجود حق شرط هایي پذیرفتند: »از جمله 
دولت واتیکان اعالم کرد مفاد ماده 14 را به گونه اي مي پذیرد که حقوق اساســي و غیر 

قابل سلب والدین، محفوظ باشد.« 1 
     همچنین »دولت مصر اعالم کرده که ماده 14 کنوانسیون را نپذیرفته است. مراکش 
نیز نســبت به ماده 14 از حق شرط استفاده کرده است. دولت الجزایر نیز اعالم داشته 
که بندهاي 1 و 3 ماده 14 را براساس قانون اساسي و قوانین داخلي خود تفسیر مي کند. 
دولت اندونزي نیز اعالم کرده که مقررات مادۀ 14 را در حدود قانون اساسي خود اجرا 

مي کند.« 2 
     برخی علت مخالفت جمهوري اسالمي ایران و دیگر کشورهاي اسالمي را با مفاد ماده 
فوق در این می دانند که »در آموزه هاي دین اسالم، کودک از نظر دین تابع پدر و مادر، 
اگر هر دو مســلمان باشند، یا تابع یکي از آن دو، هر کدام که مسلمان باشند، خواهد 
بــود.« اما در مقابل عده  ای با تکیه بر قواعد و مبانی عمومی فقه مبنی بر این که »عقل 
شــرط تکلیف است« بر این باورند که کودک تا قبل از بلوغ دارای هیچ دینی نیست و 
تنها پس از بلوغ است که می توان به دین او اعتنا کرد و آن را دارای آثار و نتایج دانست، 

همچنان که شافعی معتقد به این نظر می باشد3 .
     برخی4 بر این باورند که »در اسالم آزادی تفکر هست و آزادی عقیده ای که بر مبنای 
تفکر درست شده باشد، هست اما آزادی عقیده ای که مبنای آن فکر نیست، هرگز در 
اســالم وجود ندارد؛ آن آزادی معنایش آزادی بردگی است، آزادی اسارت است، آزادی 
زنجیر در دســت و پا قرار دادن اســت«؛ بر مبنای این نظر میان آزادی عقیده و آزادی 
تفکر فرق است، تفکر همان استعداد بشری است که می تواند بیندیشد اما هر عقیده ای 
ناشــی از تفکر نیست. بسیاری از عقاید بشر ناشــی از یک سلسله عادت ها، تقلید ها و 
تعصب هاســت، این نوعی انعقاد فکر است5 که توســط افراد سودجو و استثمارگر و به 

منظور به زنجیر کشیدن افراد دیگر و آگاهانه صورت می پذیرد6 .
     در تأیید این نظر مي توان به این حکم اجماعي در فقه اشــاره نمود که هرچند در 
فروع دین، اشخاص بر سه دسته)مجتهد، محتاط و مقلّد( هستند، لیکن در اصول دین و 
عقاید، افراد باید با دلیل و منطق به نتیجه برسند و تقلید در این خصوص جایز نیست؛ 

1- مهرپور، 1377، ص142.
2- مهرپور، 1377، صص 143-147.

3- غنوشی، 1941، ص33.
4- مطهری، 1385، ص381.

5- مطهری، 1385، صص 121-120.
6- همان، ص373. 
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این حکم مهم شرعي اســالم، تأیید و تأکید بر اصل آزادي در عقاید است، البته اصل 
مزبور مقید به منطق و استدالل است. 

     به نظر مي رسد شناسایي حق آزادي فکر، عقیده و انتخاب مذهب براي کودک مقید 
به امور دیگر نیز می باشد، در واقع کودک به لحاظ عدم رشد کامل عقلي، ضرورتاً قادر 
به انتخاب صحیح نمي باشد بلکه در این زمینه، نیازمند تربیت و تعلیم است تا به تدریج 
و با رشد کامل عقلي بتواند مسیر حرکت و اصول زندگي خود را به درستي انتخاب کند 

و این همان چیزي است که شرع مقدس اسالم بر آن تأکید دارد.
     با توجه به این مطالب، برخي نویسندگان در مقام تعدیل ماده 14 کنوانسیون، بیان 
داشته اند آن چه کنوانسیون، تحت عنوان آزادي فکر، عقیده و مذهب به کودکان اعطا 
مي نماید، این است که کودک به طور نامعقولي تحت فشار براي اجراي بعضي از شعائر 
مذهبي قرار نگیرد و به او فرصت داده شــود تا با ارشاد از ناحیه والدین خود، به نحوي 
پرورش یابد که پس از رســیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایماني پایبند گردد و 

مذهبي را که مآالً همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشي واقع بینانه برگزیند1 .

مبحث سوم: حق شرکت در انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز
     آزادی اجتماعات از جمله آزادی های اساسی به شمار می آید که خود شامل دو نوع 

آزادی می باشد: آزادی اجتماع عمومی و آزادی مجامع و انجمن ها. 
     آزادی اجتماع عمومی عبارت است از گردآمدن موقت گروهی از افراد برحسب قرار و 
یا دعوت قبلی در محل معینی. آزادی مجامع و انجمن ها نیز عبارت است از این که افراد 
بتوانند آزادانه دور هم گرد آیند و با تشکیل جمعیتی، مساعی خود را به طور گروهی و 

مستمر برای نیل به یک هدف معنوی و یا غیر آن به کار بیندازند2 .
     اصل بیســت و ششم قانون اساسی در این باره مقرر می دارد: »احزاب و جمعیت ها، 
انجمن های سیاســی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده 
آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسالمی و اساس 
جمهوری اســالمی را نقض نکنند؛ هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع یا به 

شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت«.
     ماده 15 کنوانسیون حقوق کودک نیز مقرر مي دارد: »1- کشورهاي طرف کنوانسیون، 
حقوق کودک را براي آزادي تشــکیل اجتماعات و مجامع مســالمت آمیز به رسمیت 
مي شناســد. 2- به غیر از محدودیت هایي که در قانون تصریح شده یا محدودیت هایي 

حق برخورداری کودکان از آزادی

1- ابدالي، 1374، ص19.
2- طباطبایی مؤتمنی، 1375، صص 95 و 98 .
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کــه براي حفظ منافع امنیت ملي یا امنیت عمومي، نظم عمومي، ســالمت عمومي و 
اخالقیات یا حقوق و آزادي هاي دیگران ضروري اســت، هیچ محدودیتي در اعمال این 

حقوق وجود ندارد«.
     الزم به ذکر است تشکیل مجامع و انجمن ها ممکن است با اهداف تجاری و یا غیر 
آن مانند امور فرهنگی، علمی، ادبی و یا امور خیریّه صورت پذیرد، لکن اصوالً این مجامع 
و انجمن ها با اهداف غیرتجاری و به منظور نشر و ترویج افکار و عقاید شکل می گیرد، 
به همین دلیل آزادی انجمن ها و مجامع جزء آزادی افکار به شمار می آید؛ منظور ما نیز 

در این مبحث انجمن ها و مجامع غیر تجاری می باشد.
     همچنان که اشــاره شــد، به موجب اصل 26 قانون اساسی، تشکیل این مجامع و 
انجمن ها آزاد است البته جزئیات مربوط به نحوۀ تشکیل، حدود فعالیت و انحالل آن ها 
به موجب قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن هاي 
اسالمي یا اقلیت هاي دیني شــناخته شده مصوب 7 شهریور 1360 مشخص گردیده 
است. برمبناي این حق شناخته شده در قوانین، امروزه شاهد شکل گرفتن تشّکل هاي 
متعدد دانش آموزي در مدارس کشــور هستیم، به نحوي که این تشکل ها، نقش قابل 
توجهي را در فعالیت هاي تربیتي و فوق برنامه دانش آموزان برعهده گرفته اند، از جمله 
این تشکل ها مي توان به سازمان دانش آموزی، بسیج دانش آموزي، شوراي دانش آموزي، 
انجمن اسالمي، انجمن هاي علمي، المپیادها و جشنواره هاي خوارزمي اشاره کرد، حتي 
در راســتاي هماهنگي و تعامل این تشکل ها، شــاهد شکل گرفتن شوراي هماهنگي 

تشکل هاي دانش آموزي هستیم.
     در ماده یک اساسنامه سازمان دانش آموزی که در 1378/2/21 به تصویب شورای 
عالی انقالب فرهنگی رســید، چنین آمده اســت: » به منظور اعتالی شخصیت دینی، 
اخالقی، عقالنی، عاطفی، علمی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد زمینه مشارکت همه 
جانبه آنان در زمینه های  اعتقادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و هنری، سازمانی 
عمومی و غیر دولتی با عنوان سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران و با  مقررات 

خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود.«
     ماده 2 این اساسنامه اهداف تشکیل این سازمان را بدین ترتیب بیان مي دارد: »الف- 
زمینه سازی تعلیم و تربیت اسالمی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای 
کسب فضایل اخالقی و کماالت انسانی براساس تعالیم عالیه اسالم ناب محمدی)ص( 
ب- زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در عرصه های مختلف انقالب 
و کشــور ج- برنامه ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی 
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آنان برای پذیرش مسؤولیت های فردی و اجتماعی د- ترویج الگوها و اسوه های انقالبی، 
اســالمی و ملی در بین دانش آموزان ه- تقویت روحیه تعاون، نیکوکاری، نوع دوستی 
و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و 
احترام به قانون در جامعه و- مشــارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان به ویژه با 
دانش آموزان کشورهای اسالمی ز- ایجاد عالقه و ایمان به فرهنگ خودی، خودباوری و 

توجه به شعار نه شرقی و نه غربی.«
      آنچه در این رابطه، شایان توجه است، محدوده آزادي کودکان در اعمال این حق 
مي باشد. در این رابطه بند 2 ماده 15 کنوانسیون به محدودیت هایي اشاره کرده است. به 
موجب این بند، »2- به غیر از محدودیت هایي که در قانون تصریح شده و یا براي حفظ 
منافع امنیت ملي یا امنیت عمومي، نظم عمومي، سالمت عمومي، اخالقّیات و یا  حقوق 
و آزادي هاي دیگران ضروري است، هیچ محدودیتي در اعمال این حقوق وجود ندارد.«

البته محدودیت های مذکور در این ماده جامع نمي باشد و در آن هیچ گونه اشاره اي به 
نقش نظارتي والدین نشده است؛ همچنان که گذشت این بند مورد ایراد شوراي نگهبان 
واقع گردید. در قوانین داخلی ایران نیز محدودیت هایی وجود دارد، در واقع براســاس 
اصــل 26 قانون اساســی و مادۀ 16 قانون فعالیت احــزاب و جمعیت ها و انجمن های 

سیاسی و صنفی این محدودیت ها مشخص شده است.
براســاس اصل 26 قانون اساسی، تشکیل  اجتماعات  و راهپیمایي  ها از سویي، مقید به 
عدم حمل ســالح بوده و از ســوي دیگر، منوط به این است که مخل  به  مباني  اسالم  
نباشــد. به موجب این اصل، »تشکیل  اجتماعات  و راهپیمایي  ها، بدون  حمل  سالح ، به  

شرط آن  که  مخل  به  مباني  اسالم  نباشد، آزاد است .«
     محدودیت های مقرر در ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی 
و صنفی نیز عبارتند از ارتکاب افعالی که به نقض استقالل کشور منجر شود؛ هر نوع ارتباط، 
مبادلــه اطالعات، و تبانی و مواضعه با ســفارت خانه ها، نمایندگی ها و ارگان های دولتی و 
احزاب کشور های خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقالل، وحدت ملی 
و مصالح جمهوری اســالمی ایران مضّر باشــد، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از 
بیگانگان، نقض آزادی های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه  پراکنی، نقض وحدت 
ملــی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشــور، تالش برای ایجاد و تشــدید 
اختالف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود 
در جامعه ایران، نقض موازین اســالمی و اساس جمهوری اسالمی، تبلیغات ضد اسالمی و 

پخش کتب و نشریات مضّره، اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.

حق برخورداری کودکان از آزادی
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     همچنان که مالحظه مي شود نه در قوانین داخلی و نه در کنوانسیون حقوق کودک، 
هیچ گونه محدودیتی از جهت نقش نظارتی والدین پیش بینی نشــده، در حالي که با 
توجه به فلسفه اعطاي این حق به کودکان که همان رشد و بالندگي آنان است، شایسته 
بود این مهم در نظر گرفته شــود تا از خطرات و عواقب ناخواسته آن، از جمله تبدیل 
به ابزار سیاسي  شدن کودکان، جلوگیري به عمل آید تا والدین زمینه هاي بهره برداري 

صحیح را از این حق براي فرزند خود مهیا سازند.

مبحث چهارم: حق برخورداری از حریم خصوصي
     از دیگــر حقــوق مؤثر در تربیت کودکان، حق بر حریــم خصوصي یا حق خلوت 
آنان اســت. ماده 16 کنوانســیون حقوق کودک در این باره مقرر مي دارد: »1- در امور 
خصوصي، خانوادگي یا مکاتبات هیچ کودکي نمي توان خودسرانه یا غیر قانوني دخالت 
کرد یا هتک حرمت نمود. 2- کودک در برابر این گونه دخالت ها یا هتک حرمت ها مورد 
حمایت قانون قرار دارد.« همچنین براساس بند 2 ماده 40 کنوانسیون، »هر کودکي که 
متهم یا مظنون به نقض قانون کیفري شود، حداقل داراي تأمین هاي زیر خواهد بود: ... 

7- در تمام مراحل دادرسي، حریم شخصي و خصوصي او محفوظ بماند.« 1 
در بند 1 ماده 8 کنوانسیون اروپایي حقوق بشر نیز آمده است: »هر کس حق دارد که 
حرمت زندگي خصوصي و خانوادگي، خانه و مکاتبات وي حفظ شود.« ماده 12 اعالمیه 
جهاني حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي نیز به این موضوع 

اشاره دارد.
     در مفهوم اصطالحي، حریم خصوصي همان حق خلوت اســت، بدین معنا که هر 
انسانی حق دارد از یک چارچوب محافظت شده امن و خالي از اغیار برخوردار باشد که 

در دو حوزه حریم فیزیکي و حریم اطالعاتي قابل بحث و بررسي است.
در دین مبین اسالم نیز اصل این حق مورد تأیید قرار گرفته است. قرآن مجید در آیه 
12 ســوره حجرات و در آیات 27 و 28 ســوره نور از آن سخن گفته است؛ در آیه 12 
ســوره حجرات چنین می خوانیم: »اي کساني که ایمان آورده اید، از بسیاري از گمان ها 
بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه اســت و جاسوســی مکنید و بعضی از شما غیبت 

بعضی نکند ... « .
     آیه هاي 27 و 28 سوره مبارکۀ نور نیز در خصوص حریم خصوصي چنین فرموده 
اســت: »اي کســاني که ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیست، داخل 

1- پیوندي، 1390، ص 342.
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مشوید تا اجازه بگیرید ...)27( و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به 
شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید ....)28(« 

     قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نیز در اصول متعددي به مصادیق مختلفي از 
این حق اشــاره داشته است، به عنوان نمونه اصل 22 به حریم خصوصي مسکن اشاره 
دارد. اصل 23 مربوط به حریم خصوصي عقاید است و اصل 25 راجع به حریم خصوصي 

مکاتبات و مخابرات مي باشد.
     قوانین عادي متعددي نیز حق مورد بررسي را مورد توجه قرار داده است. در این راستا، 
مواد 96، 97، 99، 100و 106 قانون آیین دادرسي دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفري مصوب 1381، به مصونیت از حریم خصوصي افراد در جریان تفتیش و بازرسي 
منازل و اماکن و کشــف آالت و ادوات جرم اشاره دارد، همچنین مواد 648، 570، 580، 
582، و 691 قانون تعزیرات نیز ضمانت اجراهاي کیفري را براي تعّرض مأموران دولتي 
و سایر اقشار عادي جامعه به حریم خصوصي دیگران در نظر گرفته است، به عالوه ماده 
3 و مــاده 17 قانون جرایم رایانه اي مصوب 1388 نیز براي متعّرضان به حریم اطالعاتي 
دیگران، تعیین کیفر کرده است. ماده واحده احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق 
شهروندي مصوب 1383 نیز حوزه هایي از حریم خصوصي را مورد توجه قرار داده است.

مسأله قابل توجه در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک، بند 1 این ماده است، همچنان 
که گذشــت این ماده مورد ایراد و انتقاد شــوراي نگهبان نیز قرار گرفت زیرا براي حق 
نظارت و مراقبت والدین هیچ گونه استثنایی در آن پیش بیني نشده و یا براي بهداشت 

و سالمت عمومي یا امور اخالقي کودک هیچ محدودیتي در نظر گرفته نشده است.
     مخصوصاً در عصر امروز که فناوري هاي جدید کنترل حریم خصوصي را به موضوع 
پیچیده تري تبدیل کرده وجهاني شــدن و محو مرزهــاي میان ملّت ها، بیش از پیش 
کودکان را در معرض تأثیر و آســیب قرار داده است، بنابراین قائل شدن حق بر حریم 
خصوصي، براي این قشر آسیب پذیر جامعه، باید در کنار حق والدین مبني بر تربیت و 
مراقبت از او و همراه با آن باشــد، در نتیجه الزم اســت »در صورت تعارض بین این دو 
حق با در نظر گرفتن معیار اصلي در منافع عالیه کودک مندرج در ماده 3 کنوانسیون 
حقوق کودک، حق کودک بر تربیت را که به عنوان حق و تکلیف والدین نیز شــناخته 
شــده است، در اولویت قرار دهیم.« 1 البته مراقبت و نظارت باید به گونه اي باشد که با 
احترام و شخصیت دهي به فرزند و با اصل استقالل در تربیت منافات نداشته باشد، بلکه 

زمینه هاي رشد و ارتقای شخصیت وي را فراهم کند.

حق برخورداری کودکان از آزادی

1- اسدي، 1388، ص 17.



30

فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری  
شماره 15- زمستان 1395

نتیجه
     حق آزادي از حقوق مسلم شناخته شده براي بشري است. کودکان ممّیز 
نیز همانند ســایر آحاد جامعه از این حق خدادادي که در تربیت ایشــان نیز 
داراي تأثیر می باشد، برخوردارند. آزادی کودکان در بیان اندیشه ها، احساسات و 
عواطف خود، موجب رشد و تعالی ایشان و به تبع، بالندگي جامعه خواهد بود. 
آیات متعدد قرآن و روایات مختلف ائمه اطهار)ع( نیز بر حق آزادي و شرافت آن 
تأکید و تأیید دارند و در عین حال که آزادي انسان را شرط الزم براي تکامل او 
دانسته، هدف از خلقت و آفرینش انسان را مشخص و راه هاي رسیدن به آن را 
تعیین کرده اند. قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و قوانین عادي بسیاري 

نیز بر این حق اساسي صحه گذاشته اند. 
     شــایان ذکر است در شریعت اسالم، پذیرش آزادي عاري از محدودیت نیست. 
متون قانوني نیز در نظام حقوقي ایران برخي محدودیت ها را مقرر نموده  اســت، به 
دیگر سخن، آزادي في نفسه ارزش نبوده بلکه ابزاري براي پیشرفت و تکامل است؛ 
این امر به ویژه در مورد کودکان از اهمیت بیشتري برخوردار است، زیرا آنان به دلیل 

عدم بلوغ کامل فکري، در معرض مخاطرات بیشتر بوده و نیازمند حمایت هستند. 
باید اصل آزادي کودکان را در چارچوب ســایر اصول پذیرفته شــده از جمله حق و 
تکلیف والدین در تربیت کودکان تفسیر نمود، بنابراین جنبه هاي گوناگون آزادي براي 
کودکان نیز قابل پذیرش اســت، لیکن آزادی آنان در بیان عقاید، آزادی فکر، عقیده 
و انتخاب مذهب، آزادی شرکت در انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز و برخورداری از 
حریم خصوصی جملگي صرفاً به عنوان ابزاري براي پیشرفت کودک بوده، محدود به 
اصول مسلم دیگر از جمله لزوم برخورداري آنان از تربیت مناسب، ضرورت زمینه سازي 
براي تفکر و رشــد اندیشه و سایر حمایت هاي ضروري از کودکان است؛ فقدان رشد 
کامل فیزیکي و ذهني و احتیاج کودک به مراقبت ها و محافظت هاي ویژه مؤید این 
مهم است. کنوانسیون جهاني کودک نیز همچون بسیاري از اسناد بین المللي، از سویي 
با هدف تضمین آزادي کودکان و از سوي دیگر، با عنایت به لزوم پذیرش محدودیت 
آزادي کودکان، برخي از اَشــکال محدود کردن آزادي هاي کودکان را مورد پذیرش 
قرار داده اســت، لیکن شایســته بود اصل تربیت و قواعد مربوط به آن به ویژه نقش 
نظارتی والدین را نیز به عنوان محدودکننده و حاکم بر آزادي هاي مزبور مورد تصریح 
قرار مي داد. توجه به فلسفه اعطاي آزادي به کودکان که همان رشد و بالندگي آنان 
مي باشد، الزام مزبور را ایجاب مي نماید، البته مطلوب مزبور با تفسیر صحیح کنوانسیون 

که با عنایت به مقدمه آن عملي خواهد بود، قابل تحصیل است.



31

مقاله

فهرست منابع

1- قرآن کریم.
2- نهج البالغه، ترجمه علی دشتی، 1385.

3- آیتی، حمید،آزادی عقیده و بیان به همراه دو نوشته حقوقی دیگر، تهران، انتشارات 
فردوسی، 1373.

4- ابدالی، مهرزاد. حقوق کودک در کنوانســیون بین المللی و تطبیق با حقوق اسالم و 
ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

5- اسدی، لیال سادات، حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، دوفصلنامه فقه 
و حقوق خانواده )ندای سابق(، بهار و تابستان 1388، شماره 50، صص45-27.

6- آزادی بیــان از دیدگاه اســالم، پایگاه اطالع رســانی دفتر آیت اهلل العظمی ســید 
http://www.Bayynat.ir/  .)92/8/23  ،1392( اهلل.  فضــل  حســین  محمــد 

index/?State&id184
7- آیــا واقعــاً در اســالم آزادی بیان وجود دارد؟، پایگاه پاســخگویی به ســؤاالت و 

html.http://www.x-shobhe.com/print3266 )92/8/23 ،1392(،شبهات
8- پورقهرمانی، بابک، نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن، رواق 

اندیشه، فروردین 1383، شماره 28. 67-84.
9- حر عاملی، محمد بن حسن)بی تا(، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشیعه، 

جلد 15، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث.
10- صفایی، ســید حسین؛ امامی، اســد اهلل، حقوق خانواده، جلد1، تهران، انتشارات 

دانشگاه تهران، 1376.
11- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشــر، تهران، انتشارات 

دانشگاه تهران، 1375.
12- غنوشی، راشــد، آزادی های عمومی در حکومت اسالمی، ترجمه حسین صابری، 

تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1941.
13- فوالدوند، م.. ترجمه قرآن قم: دار القران الکریم دفتر مطالعات، چاپ سوم، 1376.

قراچورلو، رزا، وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران، نشریه وکالت، پاییز 1386، شماره 
33 و 34، صص12-17.

14- کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی خانواده، جلد یک، تهران، شــرکت ســهامی انتشار، 
.1385

حق برخورداری کودکان از آزادی



32

فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری  
شماره 15- زمستان 1395

www.porseman. ،15- محمدی، علیرضا، آزادی بیان، نشریه الکترونیکی پرسمان
.)92/8/23 ،1391( ،org

16- مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار، جلد 24، تهران، صدرا، چاپ اول، 1385.
17- مطهری، مرتضی، مجموعۀ آثار،جلد 25، تهران، صدرا، چاپ اول، 1386.

18- معظمی، شهال، لزوم حمایت از زنان و اطفال. 1386
19- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطالعات، 1377.

20- نقیبی، ابوالقاســم، نظریه جبران خســارت به حقوق معنوی کودک، ندای سابق، 
زمستان 1382 ، شماره 32، 58-79.

21- وندر زندن، جیمز)بی تا(، روان  شناسی رشد )1 و2(، ترجمه حمید گنجی، تهران، 
مؤسسه نشر ساواالن.


	Vakil Modafee_17-17.pdf (p.1)
	Vakil Modafee_18-18.pdf (p.2)
	Vakil Modafee_19-19.pdf (p.3)
	Vakil Modafee_20-20.pdf (p.4)
	Vakil Modafee_21-21.pdf (p.5)
	Vakil Modafee_22-22.pdf (p.6)
	Vakil Modafee_23-23.pdf (p.7)
	Vakil Modafee_24-24.pdf (p.8)
	Vakil Modafee_25-25.pdf (p.9)
	Vakil Modafee_26-26.pdf (p.10)
	Vakil Modafee_27-27.pdf (p.11)
	Vakil Modafee_28-28.pdf (p.12)
	Vakil Modafee_29-29.pdf (p.13)
	Vakil Modafee_30-30.pdf (p.14)
	Vakil Modafee_31-31.pdf (p.15)
	Vakil Modafee_32-32.pdf (p.16)

