بررسی فقهی حق هنر برای کودک
محمدمهدی مقدادی ،دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

[[چکیده
هنر برای کودک به لحاظ اهمیت آن در آموزش ،پرورش و تربیت و نیز تأثیر در رشد فکری و
خالقیت وی ،بسیار با اهمیت و ضروری است .هیچ کودکی نباید از این عامل مهم یادگیری،
بالندگی و مهارت آموزی محروم بماند.
در نظام بین الملل حقوق کودک ،اگر چه از هنر به عنوان یک حق برای کودک یاد شده،
لیکن مولفه ها وگستره این حق به درستی شناسایی نشده است؛ در مواردی هنر برای کودکان
با سوء برداشت و استفاده ناروا همراه شده ،هم چنان که گاه یک سو نگری به این حق ،موجب
غفلت از مصلحت اندیشی و صالح انگاری در تربیت کودکان گردیده است.
بی گمان پرسش های مهم و متعددی در این مجال وجود دارد؛ این که مبنای فقهی این
حق برای کودکان چیست ،آزادی بیان و حریم خصوصی کودکان در این عرصه چگونه است
و این که خانواده و دولت چه وظایفی را بر عهده دارند؛ اما مهم ترین سوال این است که چه
عاملی مبنا و گستره حق هنر برای کودکان را تعیین می کند؟
در این نوشتار تالش شده تا بر اساس قواعد شریعت اسالمی و آموزه های فقه اهل بیت؟مهع؟
ضمن بررسی مبانی هنر برای کودکان به مثابه یک حق و تبیین احکام و قلمرو آن بر اساس نظام
فقهی کودک ،به پرسش یاد شده بر اساس اصل غبطه و مصلحت محوری پاسخ روشنی داده
شود.
[[واژ گان کلیدی
حق ،هنر ،کودک ،مصلحت ،محدویت فقهی
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[[مقدمه
هنر نیرویى خدادادی و برخوردار از عرصه ای گسترده وافقه اى بى کرانى که در روزگار ما
بیش از هر زمانی کانون توجه قرارگرفته و حضور و کارکرد آن در سطوح مختلف جامعه گسترش
یافته است .در فرهنگ اسالمی نیز هنر ،ازمنزلت رفیعی برخوردار بوده 1و جایگاه موثر آن در
تعلیم و تبلیغ و تعالی مورد تاکید است .اهمیت و جایگاه هنر ،در کنار توسعه نوع ،محتوا و
کیفیت آن موجب شده تا حجم انبوهی از مسائل و مباحث فقهی پیرامون هنر مطرح شود که
بسیاری از آن ها نیازمند تامل و تحقیق جدی است .یکی مسائل با اهمیت در این عرصه ،فقه
هنر برای کودکان است .بی گمان هنر برای کودکان به لحاظ اهمیت آن در تعلیم و تربیت و
نیز اثر گذاری آن در رشد فکری و خالقیت آنان ،مهم و ضروری است وهیچ کودکی نباید از این
عامل مهم یادگیری ،بالندگی و مهارت آموزی محروم بماند.
ً
 .1در قـرآن کر یـم کـه خـود بزرگتر یـن آفر ینـش هنـری اسـت تلو یحـا بـه هنـر و ارزش آن اشـاره شـده اسـت ،از جملـه:
َّ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ
ی ٍء خلقه( »...سجده )7 /او همان کسی است که هر چه را آفر ید نیکو آفر ید.
«ال ِذی أحسن کل ش
َ
ُ
َ
«و َص َّو َر ُک ْم َفأ ْح َس َ
ن ُص َو َرکم( »...غافر )64 /و شما را صورتگری کرد و صورتتان را نیکو آفر ید.
َََ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ
«فتبارک اهَّلل أحسن الخ ِا ِلقین« (مومنو ن )14 /پس بزرگ است خدایی که بهتر ین آفر ینندگان است.
َ
َ
ن ِمـ َ
ن أ ْح َسـ ُ
هَّلل َو َمـ ْ
هَّلل ِص ْب َغـة« (بقـره )138 /رنـگ خدایـی بپذیر یـد! رنـگ ایمـان و توحیـد و اسلام و چـه رنگـی از رنـگ خدایی
ن ا ِ
«ص ْبغـ َة ا ِ
ِ
بهتـر اسـت .خداونـد متعـال نیـز از ز یبایـی و اتقـان و قامـت مـوزون در پدیدههـا ،خبـر میدهـد و بـه نقـش هنـر ،ز یبایـی ،هماهنگـی ،دلنـوازی
ُ
نمونـه ،دارالکتـب
و صورتهـای ز یبـا و دلپذیـر در مخلوقـات خـود و ذرات عالـم ،اشـاره میفرمایـد رک .آیـت اهلل مـکارم شـیرازی تفسـیر
االسلامیة ،ج  ،20ص ،159
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اما آیا می توان نظر داد که براساس مبانی فقهی کودک حق بر هنر و فعالیت هنری دارد تا بر
اساس آن ولی و سرپرست کودک ،موظف به مراعات این حق بوده و تالش نمایند تا این حق
به شایستگی برای وی تامین شود؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که گستره این
حق برای کودک چگونه تعیین می شود و آیا ولی یا سرپرست کودک می تواند در قلمرو اجرای
این حق ،صالح اندیشی و مداخله نماید؟ البته در راستای ترسیم نظام فقه هنر برای کودک
سوال های متعدد دیگری هم مطرح است که در رسالت این نوشتار نمی گنجد ،مانند این که
آزادی بیان و حریم خصوصی کودکان در این عرصه چگونه است و این که خانواده و دولت چه
وظایفی را در بابر این حق کودک بر عهده دارند.
به هر روی ،در نظام بین الملل حقوق کودک ،اگر چه از هنر به عنوان یک حق برای کودک یاد
شده ،لیکن مبانی ،مولفه ها وگستره این حق به درستی شناسایی نشده است؛ و این موجب
شده تا در مواردی ،مقوله هنر برای کودکان با سوء برداشت و استفاده ناروا همراه گردد ،هم
چنان که گاه یک سو نگری به این حق ،موجب غفلت از مصلحت اندیشی و صالح انگاری
در تربیت کودکان گردیده است.
در این نوشتار تالش شده تا بر اساس قواعد شریعت اسالمی و آموزه های فقه اهل بیت؟مهع؟
ضمن بررسی مبانی هنر برای کودکان به مثابه یک حق و تبیین احکام و قلمرو آن بر اساس نظام
فقهی کودک ،به پرسش های یاد شده بر اساس اصل غبطه و مصلحت محوری پاسخ روشنی
داده شود و ثابت گردد که مصلحت مهم ترین عنصر تعیین کننده در اثبات و اجرای این حق
است.
با این ترتیب مقاله حاضر در سه گفتار تنظیم شده است .گفتار نخست به بیان اهمیت
هنر برای کودک و فوائد آن اختصاص یافته و در گفتار دوم مبانی حق هنر برای کودک بیان
گردیده و در آخر طی گفتار سوم ،محدودیت های فقهی هنر برای کودکان با تاکید بر مولفه
مصلحت و غبطه کودک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
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[[گفتار یکم :اهمیت هنر برای کودک و فوائد آن
هنر ،از بارزترین جلوههای تمدن و فرهنگ انسانی است که بر حیات انسانی سایه افکنده
است .هر جا که نشانی از فرهنگ بشری یافت شده و در هر سرزمینی که تمدنی به عرصه ظهور
ّ
رسیده است ،با آثار گوناگون و مظاهر شگفت هنری آمیخته بوده است .هنر تجلی احساس
انسان است در قالب محسوس ،هنر زبانی است گویا که به مخاطبان ،حقیقت را می نمایاند
بدون آنکه به وعظ و استدال ل بپردازد .هنر ابرازی است موثر و پرشور که همه آدمیان را با هر
ملیت و نژادی به یکدیگر پیوند می دهد.
هنر در شکل متعالی و اصیل ،پدیده ای است که به شدت تعریف گریز است و نمی
توان آن را درقالب عبارات محصور نمود .شاله فیلسوف فرانسوی در تعریف هنر می گوید:
«هنر ،کوششی است که برای ایجاد زیبایی یا ایجاد عالم ایده آل می شود( ».شاله ،فیلسین،
شناخت زیبایی ،ترجمۀ علی اکبر بامداد ،طهوری ،ص  .)25به اعتقاد تولستوی «هنر،
سرایت دادن و اشاعه عاطفه است .هنرمند راستین کسی است که عاطفه را نشان می دهد
و عواطف مخاطبان را بر می انگیزد» (تولستوی ،لئون ،هنرچیست؟ ترجمۀ کاوه دهقان،
امیرکبیر .)1373،محمدقطب از پژوهشگران اسالمی هم نگاشته است« :هنر کوشش بشری
است برای تصویر تأثیرات ناشی از حقایق هستی که در حس ایجاد می شود ،تصویری زیبا و
زنده و مؤثر»( قطب ،محمد ،منهج الفن االسالمی ،ص .)12
به هر روی اندیشمندان در تعریف هنر تعابیر گوناگونی ارائه نموده اند؛ برخی هنر را توانایی و
مهارت خلق زیبایی دانسته اند .عده ای نیز هنر را وسیله ای برای پاالیش و اعتالی روح آدمی
بیان کرده اند .بعضی هم از هنر به نسخه برداری از طبیعت و بیان واقعیت تعبیر نموده اند.
(مجتبی مطهری ،تاملی در تعریف هنر ،رساله هنر قدسی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی
دانشگاه تهران به راهنمایی آقای دکتر اعوانی )1386 ،این گونه اختالف و تنوع در تعاریف
نشان از آن دارد که هر اندیشمندی یک ُبعد یا ویژگی مهم هنر را منظور داشته است ،در حالی
که هنر کامال ترکیبی از همه ی آن هاست و از این رو شاید بتوان ادعا کرد که ارائه تعریف جامع
از هنر میسر نیست .در مجموع می توان گفت :هنر مجموعهای از آثار یا فرایندهای ساخت
انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف و احساسات یا بهمنظور انتقال یک معنا یا مفهوم
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ن بینی بهگونهاى
خلق میشوند .در واقع هنر ،بیان آراء و نظریات یک عقیده ،مکتب و یا جها 
جذاب و گیرا و مؤثر مىباشد.
البته در تاریخ فرهنگ و هنر انسانی ،معنای هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است که
گاهی عقل و ادراک انسانی از درک ّ
سر آن عاجز است .این موضوع نمایانگر این نکته است که
هنر بیشتر با جان پاک هنرمند و یا سبک بیان او پیوند دارد ،نه با صورتهای ذهنی و خیالی
وی( .مجتبی مطهری ،پیشین)
هنر خلق زیبایى و به وجود آوردن آثار دلپذیر ،نیرویى
به هر روی ،هنر امری فطری استِ .

است که خداوند در وجود آدمى به ودیعت نهاده است .هنر داراى زمینه اى گسترده وافقهاى
باز و بى کرانى است و با هر چه درآمیزد آن را تنوع و تحرک و پویایى و نفوذ مى بخشد.
هنر ابزاری کارا و نیرویى ارزشمند است که مى توان آن را به استخدام اندیشه ها و اهداف عالى
انسانى و نشر معارف اسالمى و گسترش عدالت اجتماعى در آورد .بدین سان ،هنر از جایگاه
متعالی ،کارکردهای ویژه و تأثیرات بی نظیری در فرایندهای فرهنگی ،اخالقی ،آموزشی و نیز بیان
وقایع و احساسات برخورداراست؛ و همین نکته بر ضرورت و اهمیت آن در خصوص کودکان مهر
تایید می نهد .در ادامه تالش می شود پاره ای از فوائد متعدد هنر برای کودکان تبیین گردد:
الف .هنر به عنوان یک تفریح و بازی

بازی کردن ویژگی فراگیر و جدایی ناپذیر دنیای کودکی است .بخش زیادی از وقت کودکان
با بازی و تفریح سپری می شود و در قالب آن به نشاط و سالمتی می رسند و البالی آن مطالب
زیادی را نیز فرا می گیرند .ممنوع یا محدود سازی بازی برای کودک به شکلی جبران ناپذیری
مشکالت ،امراض جسمی و آالم روانی را برای او به ارمغان می آورد .یکی از بهترین تفریحات
با ارزش برای کودکان ،بازی هایی است که با رویکرد هنری و یا در قالب های هنری (مانند
مجسمه سازی و نقاشی) انجام می شوند .کودکانی که از بازی های فرح بخش کودکانه به هر
دلیلی محروم مانده اند و یا نیاز آن ها به تفریحات و بازی های هنری نادیده گرفته می شود؛
استعدادهای آنان متوقف می ماند و حتی به افسردگی ،تزلزل شخصیتی و پریشانی روحی
دچار می گردند.
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ب .هنر راهکار تربیت و شکل گیری شخصیت

رابطه هنر و تربیت ،یک رابطه وثیق و دیرین است .بسیاری از آثار هنری پیام تربیتی و
فرهنگی دارند .استفاده از قالب هنر برای تربیت و شکل گیری شخصیت ،بر اثرگذاری و
ماندگاری آن می افزاید.
از این رو بهره گیری از شیوه های هنرمندانه و اثرگذار در برنامه ها و فعالیت های تربیتی
برای بسیار با اهمیت است.
کار هنر و شیوه یک مربی هنرمند در مهارت او نسبت به «تأثیر مستمر تربیتی» بر روح و جان
کودکانی است که مخاطب پیام اند .اشکال و زبان هنری ،بیان بلیغ و شیوا ،روش اثرگذار و
نافذ و استفاده از پیام های نو و مفاهیم بدیع ،می تواند بخشی از این شیوه ها به شمار آید.
در زمان حاضر «تربیت شایسته و انسان سازی» یک اولویت اساسی و تالش در این عرصه،
یک جهاد فرهنگی به شمار می رود .به ویژه با سیاست های شوم استکبار که با قالب های نو
و ابزار پیشرفته می کوشد تا به اهداف شیطانی خود و «افساد حرث و نسل» برسد .از رو برای
دفاع و جهاد فرهنگی باید از عوامل توفیق در تربیت ،از جمله مقوله هنر به شایستگی بهره
گیری شود.

َ ْ َ َ فَ �زّ نَ َ �غْ فُ َ أ
ال� ت
س�عداد» کسی که زمان را
به تعبیر امیر مومنین امام علی؟ع؟« :م ن� عر� ال ما� لم ی� �ل ع ِن� ِ

بشناسد ،از آمادگی و آمادهسازی غافل نمی شود( .حکیمی ،الحیاة ،ج  ،1ص .)135

از این رو به کارگیری قالب های هنری در برنامه های تربیتی کودکان ،می تواند به تأثیر
تربیت ژرفا و ماندگاری بیشتری بخشد و بستر تأثیرپذیری از هدایت ها و حکمت های متعالی
را گسترده تر گرداند.
همان گونه که در یک سوپرمارکت یا مغازه« ،ویترین» و «دکور» ،تأثیر بسزایی در «جذب
مشتری» دارد ،ارزش های معنوی و تربیت های اخالقی هم کم ارزش تر از کاالها و اجناس
نیستند .برای عرضه آنها هم باید از ذوق و هنر بهره گرفت و جاذبه آفرید و ابداع داشت .معرفی
قهرمان های خوب و الگوهای شایسته ،در قالب فیلم ،تئاتر ،داستان ،نقاشی و خط ،طراحی،
آموزش ،شعر و سرود ،در راسخ تر کردن ملکات اخالقی در انسان ها مؤثر است (مجله پیام
زن  خرداد  ،1383شماره .)147
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ج .هنر به مثابه ابزار آموزش و انتقال مهارت

هنر نقشی محوری در یادگیری ،مهارت آموزی و پیشرفت تحصیلی کودکان دارد .به عنوان
نمونه نقاشی کشیدن ساده باعث باال رفتن اعتماد به نفس کودکان ،پیشرفت مهارتهای
ظریف حرکتی ،یادگیری خواندن و تقویت قدرت تحلیل آنان میشود .بدین سان هنر می تواند
یک ابزار مناسب و قالب موثر برای آموزش و یاد دادن دانش و مهارت به کودکان باشد.
با زبان هنر می توان آموزش های بهتر و اثر گذاری را برای کودکان فراهم نمود .تلفیق هنر با
آموزش ،انگیزه و عمق یادگیری را افزایش می هد( .محمد ابراهیم محمدی و جواد ابراهیمی،
ضرورت استفاده از هنر در آموزش ،همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و
پرورش ،ص  )14مربیان می توانند از طریق هنر دانش آموزان را با میراث گذشتگان آشنا سازند.
بدی ترتیب برنامه های هنری را می توان زمینه ساز ایجاد سواد بصری ،خالقیت ،صداقت و
ژرف نگری دانست.
بنابراین باید اذعان نمود که زبان هنر ،اصیل ترین ،خالص ترین و رساترین زبانهاست که به
کمک آن می توان مهارت کودکان را در برقراری ارتباط و ادراک ارتقا بخشید و آموزش و تربیت
آنان را به خوبی فراهم نمود .هنر مؤثر ترین ابزار در پرورش روح و روان کودکان است و مربیان نباید
از این ابزار غافل بمانند (کریمی .1387.ص  .)7به فرموده مقام معظم رهبری :هر اندیشه ای
که در قالب هنر نگنجد ماندگار نیست( .فضل اهلل نیک آئین ،هنراز دیدگاه رهبر معظم انقالب
اسالمی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران)1367 ،
هنر در ایجاد و پایه ریزی ارزش ها و سنتهای فرهنگی تاثیری بسزا دارد؛ کودکانی که ذهن
خالقة هنری دارند ،سنت های فرهنگی را بهتر درک می کنند و برای آن احترام بیشتری قائل
هستند؛ بنابراین ضروری است که اولیا ،مربیان تربیتی و معلمان در برنامه ها و کارگاههای
هنری حضور یابند تا به درک هنری و ارتباط تصویری دست یابند و بر پایه آن و با تکیه بر آموزه
های دینی ،بتوانند حق کودکان را در یادگیری و بهره گیری ازهنر برای پرورش روح ،رشد و تعالی
به درستی ایفا کنند.
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[[گفتار دوم :حق انگاری هنر برای کودک
با توجه به آن چه در گفتار پیشین آمد ،دانستیم که هنر برای کودک در راستای حق بر بازی،
حق بر آموزش و تربیت و حق بر فرهنگ ،یک حق روا و ارزشمند برای کودک است؛ اما در جهت
تثبیت بهتر این حق ،طی دو بند آتی از نظرگاه فقهی و حقوقی این حق کودک را مورد تحلیل و
شناسایی قرار می دهیم.
الف .حق از منظر فقه

خداونـد بلنـد انسـان را گرامـی داشـته (اسراء70 :؛  )14و از میان موجـودات ،او را بـرای خـود
برگزیده است( .طـه )40:انسـان خلیفـه خدا (انعام )165 :و گل سرسبد آفرینش اسـت ) حـج:
 ) 65و جهـان هسـتی بـرای او و بـه خاطـر خدمـت به او آفریدهشده اسـت ) بقـره ) 29 :خداونـد
حکیـم بـرای رسیدن انسـان به هـدف آفرینـش و قرب الهی ،اسـتعدادهایی به او عطـا کرده و
بـرای شـکوفایی آن اسـتعدادها ،تکالیفـی مقـرر و حقوقـی ارزانـی داشـته است .البته تعیین دقیق
حـقوق و قلمرو آنها برای انسانها ازجمله مباحث مهمی است کـه در معرض برداشتها
و تفسـیرهای متنوع قرارگرفته و معرکه اندیشههای گوناگونی گشته است .میـان اندیشهوران،
فیلسـوفان و حقوقدانـان و اختالفنظرهای زیادی وجود دارد.
در تعریف فقهی حق نیز تعابیر گوناگونی برای واژهی «حق» ارائهشده است؛ بهگونهای
که برخی از فقهیان ما «حق» را بهعنوان نوعی اعتبار عقالیی خاص معرفی کردهاند و بر این
امر تصریح دارند« :شکی نیست که حق دارای ماهیت اعتباری عقالیی در بعضی موارد و
اعتبار شرعی در موارد دیگر است؛ مثل اعتباری بودن ملکیت ،سلطنت ،والیت و ...؛ اموری
مانند والیت و تولیت ،از زمرهی حقوق نیستند ،بلکه از اعتباریات دیگری غیر از حق و ملک
و سلطنت هستند .ازاینرو ،والیت و وصایت از امور اعتباری جعلشده هستند و ارتباطی با
مفهوم حق ندارند 1».و در مقابل عدهای بر این باورند که «حق» ملک است؛ آنگاه میگویند:
حق نوعی سلطنت بر چیزی (مثل حق تحجیر ،حق غرما در ترکه میت یا حق خیار متعلق به
 .1روح اهلل موسوی خمینی ،کتاب البیع ،ج  ،1صص .39 - 40
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عقد) یا بر کسی (مثل حق قصاص ،حضانت و  )...که چنین معنایی ،مرتبهی ضعیفی از
ملکیت بلکه نوعی ملک است.

1

این در حالی است که گروهی دیگر «حق» را بهمنزل ه سلطه و توانایی برشمردهاند ،لیکن
میگویند« :حق سلطنت فعلیهای است که با فرض یکطرف قابلتصور نیست ،بلکه باید
قائم به دو طرف باشد ،یکطرف صاحب حق که از آن منتفع میشود و دیگر آنکه حق بر ذمهی
اوست و ادای آن را دارد».

2

لیکن به نظر میرسد تعریف دوم و سوم؛ یعنی حق مرتبهی ضعیفی از ملکیت و سلطنت
ً
و حق بهمنزله سلطه و توانایی را نمیتوان پذیرفت؛ زیرا اوال ملکیت امری تجزیهپذیر و دارای
سلسلهمراتب نیست ،بلکه ملکیت یا وجود دارد یا ندارد و اگر وجود داشت ،آثاری بر آن
ً
مترتب خواهد بود؛ ثانیا در مواردی ممکن است سلطنتی وجود نداشته باشد ،ولی در مقابل
برای شخص حقی قائل شد .با این ترتیب «حق» نوعی امتیاز و اختصاص خاصی است که
صاحب حق نهتنها توانایی بر انجام و ترک بر آن را دارد ،بلکه میتواند حق را از خود ساقط
کند و متعلق حق همیشه عملی از اعمال است ،ضمن اینکه واضع این اعتبار ،گاه شارع یا
قانونگذار و گاه عقالست.
ب .حق در اصطالح حقوق

حق از نظرگاه حقوق بر این عقیده استوار است که با عنصر قدرت و منفعت آمیختهشده
و با آن مالزم است .ازاینرو ،در تعریف آن گفتهاند« :حق» امتیاز و نفعی است ،متعلق به
شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت ،از آن حمایت میکند و توان تصرف در
موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را به او (شخص) میدهد.

3

بنابراین با به رسمیت شناختن هر حقی برای افراد که آنها را در موقعیت ممتازی نسبت
به دیگران قرار میدهد ،این امر موجب میشود ،دیگران نسبت به رعایت آن حق ایفای وظیفه
کنند و تکلیفی جعل میشود.
 .1محمد کاظم طباطبایی یزدی ،حاشیة مکاسب ،ج  ،1ص .55
 .2عبداهلل جوادی آملی ،حق و تکلیف در اسالم ،صص .24-25
 .3ناصر کاتوز یان ،مبانی حقوق عمومی ،ص .374
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بههرروی ،آنچه به نظر میرسد این است که حق پدیدهای نیست که صورت خارجی
داشته باشد ،بلکه همانند سایر مفاهیم اعتباری بهواسط ه ذهن ،جعل و اعتبارشده است که
در علوم مختلف ،تعاریفی برای خود پیدا کرده و با تعابیر لغویاش همچون ثابت ،ثبوت،
سلطه و ضد باطل بیگانه نیست .افزون بر این ،دیدگاه حقوق نسبت به «حق» یک دیدگاه
غایتسنجی است؛ بهگونهای که به ثمرهی آن عنایت میشود و دارای اقسام متعددی است
که عنصر اختیار و قدرت در آن ملحوظ شده است.
گفتنی است آن دسته از حقوقی که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاعواحوال
متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صالحیت فردی او ،از آن برخوردار است ،به «حقوق بشر»
معروفاند .مبنایی که شریعت اسالم برای حقوق بشر بیان داشته را میتوان در سوره اسراء،
ََ ْ

ََ

آَ

آیه مبارکه  70مالحظه نمود ،آنجا که خداوند متعال میفرمایدَ « :و ل ق�د ک ّر ْم ن�ا بَ� ن�ی �د َم»؛ یعنی ما

فرزندان آدم را گرامی داشتیم.کرامت موهبتی است که از منظر قرآن در بین مخلوقات خداوند
تنها به آدمی اختصاصیافته و هیچ موجود زمینی دیگری به این شرافت و ارزش توصیف نشده
است .همچنین عالوه بر آنکه انسانها به داشتن ویژگیهای ذاتی مانند :روح الهی و عقل،
ّ
مکرم هستند ،میتوانند بهواسطه علم و ایمان و سایر کماالتی که میتوان در پرتو عقل و ایمان
کسب کرد بر بسیاری از موجودات برتری و فضیلت حقیقی پیدا کنند.
پس انسان در اصل تکوین و ذات خویش بهواسطه برخورداری از روح الهی و عقل که
موهبتی الهی و امانتی است که ویژه انسان است ،موجودی صاحب کرامت است و این
کرامت عطیهای الهی است که برای همۀ انسانهای جهان از هر قوم و نژاد و رنگی بهطور
ّ
مساوی مفروض و مسلم است.
از آنچه گفته شد ،معلوم گردید که هر یک از ابنای بشر از جمله کودکان ،دارای کرامت و
درنتیجه برخوردار از شخصیت حقوقی میباشند که بهموجب آن میتوانند دارای حق شده و
آن را مطالبه نمایند و که در این میان حق بر هنر و فعالیتهای هنری از زمره آنهاست.
ج.مبانی و ادله فقهی حق انگاری هنر

اگر بخواهیم برای توجیه حق بودن هنر دلیلی را ارائه نماییم ،بیگمان عقل بهترین و
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محکمترین خواهد بود و در کنار آن از میان ادله نقلی نیز میتوان عموماتی را یافت که حق بر
هنر کودکان را تائید میکند.
عقل بر پایه دو بنیان اصلی کرامت و مصلحت ،حق هنر را برای کودک مورد شناسایی قرار
میدهد؛ یعنی کرامت انسانی کودک و نیز تأمین صالح و مصلحت وی چنین اقتضا میکند
که برخورداری از هنر و لطایف و فواید آن بهمثابه یک حق برای او شناخته شود .در ادامه این دو
مبنای اصلی حق انگاری هنر را موردبررسی قرار میدهیم.
یکم .کرامت
ََ
«کرامت» از ریشه «کرم» و از حیث لغتشناختی به مفهوم «بزرگی و ارجمندی»« ،جوانمرد

بودن» « ،بخشندگی»« ،شرافت» و «عزت» است 1.در بیان معنای لغوی «کرامت» آمده است:
«کرامت همان نزاهت از پستی و فرومایگی است».

2

برخی از فقهیان نیز در بیان معنای «کرامت» کریم را دربردارنده همهی انواع خیر و نیکی و
شرف و فضیلتها معرفی نموده و بر این باورند ،او کسی است که خویشتن خویش را از آلودگی
به هر آنچه مخالفت و عصیان در برابر پروردگار است منزه و دور میدارد.

3

در بخشی از آیات قرآن ،از کرامت و ارجمندی انسان و برتری او بر دیگر موجودات سخن به
میان آمده است؛ بر اساس نص صریح قرآن ،خداوند که خود منبع و مأخذ کرامت است ،در
آیهی  70سوره مبارکهی اسراء ،به فرزندان آدم نیز کرامت ذاتى بخشیده است ،لیکن خداوند
ََ ْ

ََ

آَ

ْ ُ

ْ

ْ ْ

دراینباره میفرمایندَ « :و ل ق�د ک ّر ْم ن�ا بَ� ِ ن�ی �د َم َو َح َمل ن�اه ْم ِف�ی ال بَ� ّ ِر َو ال بَ�حر» ما بنیآدم را گرامى داشتیم و

آنها را در خشکى و دریا (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم. ازاینرو ،چنین استفاده میشود که
بهصورت فراگیر همهی انسانها از هر نژاد و طیف اعتقادی و فکری و فرهنگی ،لباس کرامت بر
آنها پوشانده شده است و درواقع از آغاز خلقت ،سرشت انسان با کرامت عجین بوده است.

4

 .1حسـن عمیـد ،فرهنـگ عمیـد ،ص  973و  971و 968؛ علـى اکبـرقرشـى بنایـى ،قامـوس قـرآن ،ج ،6ص 103؛ احمـد فیومـی ،مصبـاح
المنیـر ،ج  ،2ص .531
 .2عبداهلل جوادی آملی ،کرامت در قرآن ،ص .21
 .3مبارک بن محمد ابن اثیر جزری ،النهایة فی غر یب الحدیث و األثر ،ج  ،4ص .166
 .4عباسعلی عمید زنجانی ،ابعاد کرامت انسان از منظر اسالم (مجموعه مقاالت به مناسبت روز حقوق بشر) ،ص .209
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ازاینرو ،انسانها افزون بر حق حیات و مکلف بودن دیگران به رعایت آن ،از یک حق
کرامت ذاتی برخوردارند و تا مادامیکه خود انسان آن کرامت و حیثیت را با جنایت و خیانت
بر خویشتن یا بر دیگران از خود سلب نکند ،تمامی افراد مکلف به رعایت این حق میباشند،
همانگونه که مکلف به مراعات این حق هستند ،مکلف به رعایت حق حیات یکدیگر نیز
میباشند.

1

بر این اساس ،کرامت انسان بهعنوان حقی بنیادین ،یکی از مبانی حق انگاری هنر برای
کودک است ،زیرا کودک بهعنوان یک انسان ،حق دارد از هنر بهرهمند شود ،با هنر ،مهارتآموزی
کند ،دانش فراگیرد ،از آن لذت برده و با آن شخصیتش شکل گیرد و بالنده شود.
دوم .مصلحت

«مصلحت» در لغت مقابل «مفسده» و به معنای «صواب»« ،شایستگی»« ،صالح»،
«صالح کار» و «هر آنچه موجب آسایش و سود باشد» است .ازاینرو ،مصلحت یا اسم مکان
است ،به معنای جایگاه و مکان صالح و یا در معنای مصدر یاش؛ یعنی اصالح به کار میرود
که در این معنای اخیر ،واژهی مقابلش افساد و جمع آن مصالح است 2.بنابراین ،بهموجب
تعریف لغوی ،برخی معتقدند که مصلحت آنچه بر عمل مترتب است و سبب صالح و
شایستگی میشود.
از برخی احادیث نیز بهروشنی اثبات میشود که مصلحت ،عنصری اصیل و ریشهدار و
برخاسته از متن دین و شریعت است .بهعنوان نمونه حضرت امام رضا؟ع؟ در بیان اینکه

َّ
همهی احکام شرعی و همچنین احکام ثانوی وابسته به مصلحت است ،میفرمایندِ« :إ� ن�ا
 .1محمد تقی جعفری ،تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر ،ص .280
البتـه در کنـار کرامـت انسـانى ذاتـی یـا طبیعـى ،نـوع دیگـری از کرامـت بـا نـام کرامـت انسـانی الهـی یـا اکتسـابی بـه اثبـات میرسـد کـه شـرف و
حیثیت و ارج و ارزش با کوشـش و خواسـت خود انسـان به دسـت مىآید .شـاهد بر این ادعا ،سـوره مبارکه حجرات آیهی  13اسـت ،آنجا
َ ُ
َ َْ ُ َْ
اهَّلل أ ْتقاکـم» گرامـی تر یـن شـما نـزد خداونـد ،بـا تقواتر یـن شماسـت؛ بدیـن مفهـوم کـه ایـن فطـرت
کـه خداونـد میفرماینـد«ِ :إ ّن أ ک َر َمک ْـم ِعنـد ِ
در هـر انسـانى وجـود دارد کـه بـه دنبـال کمـال بگـردد ،لیکـن تنهاتر یـن امتیـاز و کرامـت حقیقـی نـزد خداونـد تقـوا اسـت کـه از آن طر یـق انسـان
میتوانـد از دیگـران ممتـاز شـود.
 .2علـی اکبـر دهخـدا ،لغـت نامـه ،ج  ،12چـاپ دوم ،تهـران ،دانشـگاه تهـران ،1377 ،صـص 18566-18567؛ احمـد بـن محمـد فیومـی،
مصبـاح المنیـر ،ج  ،2ص 345؛ محمـد بـن مکـر م ابنمنظـور ،لسـان العـرب ،ج  ،2صـص .516-517
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ُ َّ
َ َ ن ُ َّ أَ َ َ َّ َ
ُُ
َُ
َ تَ �غ ن نَ
ک َو تَ�عالى فَ� ف� ی� ِه َص ُ
و�
الع ب� ِاد َو بَ� ق�ا�ؤ همَ ،و لهم إ� یل� ِه الحا�جَ ة� ال ت�ی لا ی�س� �
ل الل ُه ت� ب� َار َ 
و ج�د�ا کلما �ح 
لاح ِ
أَ
ً
ً
َ
َ
َ
ث ُ َّ
فَ ن َ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ة
َ َ َ ن ُ َ
ن ُ
لاک� ،م
داع�ا إ�لى ال�� ِاء و اله ِ
�فسدا ی
الع ب� ِاد ِإ� یل� ِه و و ج�د�اه م ِ
ع ن�ها ،و و ج�د�ا المح ّرم ِم نَ� ال��ش ی� ِاء لا حا�ج � ِب� ِ
ذ َ َق َ
قَ أَ َ َّ َ ضَ
َ
أَ َ
َّ
َ
ف
ق
ع� ما َح ّر َم �فی َو� تِ� الحا�جَ ِ ة�؛ ِلما � ی� ِه ِم َن� الص ِ
الو� تِ� ،ن� ظ� ی� َر ما
لاح �فی � ِلک
َر� ی� ن� ُاه ت� ب� َار َک َو ت�عالى �د �حل ب�
َ
َّ
ُ َّ
َّ
َ َ
أَ َ َّ نَ َ َ
ذ َ َق
� الصلاح  ». ...در همه
الو� تِ� ِم ن 
الم�ضط ُر؛ ِلما �فی � ِلک
الم ی� ت� ِ ة� َو الد ِم َو ل ِحم ا ِ خل� ن��ز �ی ِر ِإ� ذ�ا ا�ضط ّر ِإ� یل�ها
�حل ِم�

آنچه خداوند حالل فرموده ،صالح و بقای بندگان را مییابم و بشر بدانها نیازد دارد و بدون

آنها زندگی خوبی نخواهد داشت و در همه آنچه خداوند حرام فرموده ،فساد و نابودی بندگان
و بی نیازی آنها را بدان مییابیم .خداوند پارهای از چیزهایی را که حرام کرده است ،به هنگام
نیاز حالل فرموده است؛ زیرا در آن هنگام ،در استفاده از آنها مصلحت وجود دارد؛ مانند
حالل بودن استفاده از مردار ،خون و گوشت خوک ،به هنگام نیاز شدید؛ زیرا نیاز در استفاده
از آنها ،مصلحت است . ...
بههرروی «مصلحت» به معنی آنچه موافق مقاصد انسان در امور دنیوی و اخروی یا هر دو
بوده و حاصل آن جلب منفعت یا دفع ضرر تعریفشده است 1.هرچند برخی از اندیشمندان
ً
معتقدند« ،مصلحت» صرفا جلب منفعت و دفع ضرر نیست؛ زیرا «مصلحت» از مقاصد
خلق است و صالح خلق در تحصیل مقاصد خویش است ،بلکه منظور حفاظت از مقصود
شارع است که این مقصود شرع پنج چیز است :حفظ دین ،نفس (جان) ،عقل ،نسل ،مال
مردم ،لیکن هر آنچه دربردارندهی این اصول پنجگانه باشد« ،مصلحت» است و هر آنچه اصول
را از بین ببرد« ،مفسدهای» است که دفع آن« ،مصلحت» خواهد بود.

2

ّ
 .1جعفر بن حسن حلی ،معارج االصول ،ص .221
 .2محمد غزالی ،المستصفی من علم االصول ،ج  ،1ص .278
باید افزود ،مصالحی که منظور شـارع بوده اسـت ،به سـه نوع تقسـیم می شـوند :ضرور یات ،احتیاجات و امور پسـندیده و شایسـته اسـت؛
در ایـن میـان مصالـح ضـروری از نظـر اسلام ،امـوری پنجگانهانـد و در بردارنـدهی حفـظ دیـن ،نفـس ،عقـل ،نسـب و مـال میباشـند کـه در
ز یرمجموعـهی ضرور یـات قـرار میگیرنـد؛ علـت قرارگرفتـن حفـظ دیـن در درجـه اول ،بـه خاطـر ایـن اسـت کـه ضامـن سـعادت بشـر در ایـن
جهـان و آن جهـان اسـت کـه از ایـن طر یـق ،افـراد و اجتماعـات را بـه سـعادت و نظـم در زندگـی هدایـت میکنـد .دومین هدف شـر یعت ،حفظ
وجـود انسـان و بزرگداشـت نفـس اسـت کـه بـا تأمیـن و رعایـت بهداشـت؛ از قبیـل پوشـاک ،خـوراک و مسـکن و نظایـر آن و تنظیـم قواعـد و
قوانینـی کـه موجـب میشـود ایـن وسـایل بـه طر یـق عادالنـه در دسـترس همگان قـرار بگیرد .همینطور حمایت انسـانها در برابر ناخوشـیها
و ناتوانیهـا و کوشـش در بهداشـت و سلامت آنهـا ،بـا اسـتناد بـه آیـه  32سـورهی مبارکـه بقـره کـه قتـل نفـس را نکوهـش میکنـد و آیـه 149
سـوره مبارکـه بقـره کـه نجـات جـان را سـتوده اسـت ،صـورت میپذیـرد .سـومین مقصـد شـر یعت ،حفـظ عقل اسـت کـه در کنار رشـد و پرورش
دادن آن (عقـل) از دیگـر سـو ،مراقبـت از بهداشـت و سلامت آن و پیشـگیری از هـر آنچـه موجـب ناتوانـی و ضعفـش میگـردد ـ از ایـن رو،
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حال با توجه به فواید مهم و آثار نیکوی هنر برای کودکان ،تردیدی نیست که بهخوبی میتوان
بر اساس حفظ صالح و مصلحت آنان ،هنر را بهعنوان یک حق برای کودکان به رسمیت
بشناسیم؛ زیرا هنر شکلی از شعور اجتماعی و فعالیت خالق انسانی است که واقعیتهای
زندگی جامعه و طبیعت را درک و منعکس میکند ،هنر وسیلهی درک واقعیتها بوده و بر
روح و روان انسانها تأثیری معنوی میگذارد .هنر روابط انسانها با یکدیگر را بهبود بخشیده و
موجب شناخت عمیقتر زندگی و دگرگونی آدمی در جهت تکامل و باال بردن سطح سلیقه و
حساسیت روح وی میگردد.
بنابراین هنر دربردارنده خیر و صالح و غبطه کودک است و یک حق مسلم برای او محسوب
میشود.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،در کنار دلیل عقل ،فرازهای ارزشمندی در احادیث شریف
وجود دارند که حق هنر را در راستای تکریم طفل و حق تربیت و آموزش برای کودکان تثبیت و
تأیید میکنند ،ادامه به بعضی از آنها اشاره میشود:

َ ُّ َ َ
َ
أ َُ َّ
الک ت�ا َب� ة�
 .1در حدیثى از رسول خدا؟ص؟ نقلشده که فرمود« :ح ق� الول ِد على وا ِل ِد ِه � ن� ی�ع ِلمه ِ
َ ّ َ ةَ ّ َ أ
َُ َّ ً
والرما ی� ة� و� ن� لا یَ�ر�ز ق�ه إ�لا ط ِیّ� ب�ا» (نهج الفصاحه :ح  )۱۳۹۴حق فرزند بر عهدهی پدرش
و ِ
الس ب�اح� ِ

این است که به او نوشتن ،شنا کردن و تیراندازی را آموزش دهد و روزی او را تنها از راه حالل و
پاکیزه تهیه نماید.

شـرع ،اسـتعمال مـواد مخـدر و مسـکرات و معاملـه و ترو یـج آنهـا را حـرام کـرده اسـت ـ انجـام میشـود؛ چهارمیـن مقصـد دیـن اسلام ،حفـظ
نسـب اسـت کـه از راه اهتمـام و مراقبـت ،در بقـای نـوع انسـان اسـت .از ایـن رو ،شـارع مـردم را بـه ازدواج درسـت و قانونـی و دوری ازهـر عملـی
کـه منتهـی بـه ز یـان و فسـاد نسـل گـردد ،منـع اکیـد نمـوده اسـت و از دیگـر سـو ،از راه دقـت در حفـظ انتسـاب فرزنـدان بـه پـدران و مـادران خود،
حمایـت از کـودکان را بـر پـدران و مـادران واجـب کـرده اسـت و پنجمیـن مقصـد نیـز حفـظ مـال اسـت کـه پایـهی امـور اجتمـاع و روابـط مـردم بـا
یکدیگـر کـه بـر مـال و معاملات نهـاده شـده اسـت را تشـکیل میدهـد؛ همچنین در مرتبهی پایینتـر از ضرور یات ،مصالـح احتیاجی قرار دارد
کـه موجـب رفـع بسـیاری از مشـقات زندگـی میشـوند و مانـع بـروز برخـی مفاسـد مـی گـردد؛ مصالـح تحسـینی نیـز در مرتبهی پایینتـری از آنها
بودهانـد کـه موجـب رونـق و رفـاه زندگـی میشـوند ،مثـل اهتمـام افـراد در پاکیزگـی و بهداشـت[ .علـی اکبـر شـهابی ،مصالح فـردی و اجتماعی،
واقـع امر با مصلحت نسـبت عموم و
صـص  ].76-79از ایـن رو ،چنیـن برداشـت میشـود کـه ضرور یـات ،مصداقـی از مصلحـت هسـتند و در ِ

خصـوص مطلـق دارنـد کـه از اهـداف و آرمانهـای فطـری و غر یـزی انسـان نشـأت میگیرنـد و از ایـن طر یـق ،انسـان در پـی دسـتیابی مصالـح
ً
و منافـع شـخصی یـا عمومـی اسـت و از آنجـا کـه اسلام دیـن فطـرت اسـت ،نسـبت بـه منافـع و مصالـح شـخصی و نوعی کامال عنایت داشـته
اسـت کـه هدفـش از وضـع قوانیـن ،رسـیدن بـه ایـن اهـداف و مصالـح عالیـه بوده اسـت.
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أ

َُ

أ

آ َ

حس ن�وا �دا ب� ُهم» فرزندانتان
کرموا �ولادکم و � ِ
 .2همچنین از آن حضرت نقل است که فرمودِ �« :

را گرامى بدارید و نیکو تربیتشان کنید (االحصائی ،عوالى الآللى ،ج  ،۱ص .)۲۵۴
أ

أ

َ

أ

ُ آ َ

َْ َ

کم َو � ْح ِس ن�وا �دا ب� ُه ْم ی��غ ف� ْر ل ْ
 .3امیر مؤمنان امام علی؟ع؟ فرمودهاند�« :کر ُموا �ولاد ْ
کم»(حرعاملی،
ِ

وسایل الشیعه ،ج  ،15ص  )195فرزندانتان را گرامی بدارید و آنان را نیکو تربیت و ادب کنید
تا آمرزیده شوید.

ُ ُ َ أَ َ ُ ّ ُ ْ ُ آ
ّ ْ َ َ َ ْ أَ ُ َ
 .4امام علی؟ع؟ میفرمایدَ « :و َح قُ� ال َول ِد علی ال َوا ِل ِد � نْ� ی�ح ِّس نَ� ْاس َمه َو ی�ح ِّس نَ� �د َب�ه َو�یُ َع ِل َمه ال ق� ْر� نَ�…».

(نهج البالغه ،حکمت  … )۳۹۹و حق فرزند بر پدر آنکه نام نیکو بر فرزند نهد ،خوب تربیتش
کند و او را قرآن بیاموزد.

ث ثُ
َت
�خصال :ا�خ ت� ی�اره
لا�
 .4در حدیثی از امام صادق؟ع؟ آمده است« :و ج�� ُب� الولد علی والده �
ٍ
أ
ُ
لوالد�ه و تَ� ُ
ت
والم�ال�غه �فی ت�� ید� ب�ه»(الحرانی ،تحف العقول ص  )337فرزند سه حق بر
حس� ن� اسمه ،ب
ی

پدر دارد :مادر خوب انتخاب کردن ،نام خوب نهادن و تالش و جدیت در تربیت و ادب کردن
او.

َ َ ُ َ آ ُ ف َ نَّ ُ َ خ ق نَ �زَ ن �غَ �زَ ن ُ
تَ
ما�کم»
ما� ی� ِر ِ
قسروا اولادکم على � ِب
 .5امام علی؟ع؟ می فرمایند« :لا �� ِ
دا�کمِ � ،ا�هم م�لو�و� ِل ٍ

(نهج البالغه شرح ابن ابى الحدید ،ج  ،۲۰ح  )۱۰۲آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل
نکنید ،زیرا آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده شدهاند.
 .6امام سجاد؟ع؟ در رساله حقوق درباره حق فرزند فرمودهاند« :حق فرزندت به تو این است
که بدانی او جزئی از وجود توست و در این دنیا در کار خیر و شرش تو مسئولی و وظیفهداری او
را با آداب نیک تربیت نمائی و او را به خداشناسی هدایت کنی و در اطاعت خداوند کمکش
رسانی و به رفتار خود در تربیت فرزندت متوجه باشی و بدانی که اگر به فرزندت نیکی نمائی
در پیشگاه خداوند اجر و پاداش داری و اگر درباره او بدی کنی و او را تربیت نکنی مستحق
مجازات و کیفر خواهی بود .پس درباره او کاری کن که در دنیا اثر نیک داشته باشد و خود
را بدان آراسته کنی و در پیشگاه پروردگارش نیز نسبت به او کوتاهی نکرده باشی به سبب
سرپرستی خوبی که از او کردی و نتیجهای که از او گرفتی.
تربیت از ابتداییترین و اساسیترین نیازهای زندگی بشری است و دوران کودکی بهترین
زمان برای آموزش ،تربیت و پایهریزی تکامل و تعالی انسان محسوب میشود ازاینرو ،تربیت
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و پرورش کودکان در آموزههای اسالمی بسیار مورد اهمیت واقعشده است .از دیدگاه دینی،
کودک در پرتو تربیت صحیح و اسالمی ،تکامل مییابد و بهعنوان موجودی هدفمند و
اندیشهورز در مسیر سعادت و قرب الهی قرار میگیرد .تردیدی نیست که هنر با آن لطایف
و ظرایف و فواید ،نقش مهمی در امر تربیت و شکلگیری شخصیت کودک دارد و ازاینرو در
راستای حق بر کرامت ،حق بر فرهنگ ،حق بر آموزش و حق بر تربیت ،حق کودک بر هنر امر
روشن و قابلپذیرش است .البته این ادعا وقتی بهتر تثبیت میشد که جایگاه هنر دینی در امر
آموزش و تربیت موردعنایت قرار گیرد؛ زیرا هنر در عصر حاضر در زمره مؤثرترین و بهترین ابزار
ارائه حقایق و نشر معارف دینی است.
د .منابع حقوقی حق انگاری هنر برای کودکان

ازآنچه تاکنون گفته شد ،معلوم گردید که حق هنر برای کودکان یک حق تردیدناپذیر است،
بهویژه اگر این حق در راستای حق بر آموزش و تربیت و حق بر فرهنگ و نیز حق بر مشارکت مورد
درنگ قرار گیرد .گفتنی است این حق آنگونه که شایسته است در قوانین و مقررات داخلی و
نیز در مقررات نظام بینالملل حقوق کودک ،مورد شناسایی و تأ کید قرار نگرفته است .بیشک
ازاینجهت یک ضعف و کاستی مهم احساس میشود.
البته در منشور حقوق شهروندی ما که در سال  1395با اهتمام ریاست جمهوری و باهدف
استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و نیز تدوین برنامه و خطمشی دولت تنظیمشده ،مقررات
خوبی در خصوص شناسایی و حمایت این حق پیشبینیشده است:
در بند «ط» منشور در ذیل حق دسترسی و مشارکت فرهنگی ،طی  95مقررشده است:
«برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی ،مشارکت در حیات فرهنگی
و حمایت متوازن از جنبههای مختلف فرهنگ حق شهروندان است».
و در ماده  ۱۰۰آمد است :فعاالن عرصههای هنری حقدارند در فضای غیرانحصاری آزادانه
فعالیت کنند .دولت موظف است تدابیر الزم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در
مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.
ماده  -۱۰۳حق همه شهروندان بهویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور
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در فضاها و مراکز عمومی ،تشکلها و سازمانهای اجتماعی ،فرهنگی و هنری مخصوص خود
را تشکیل دهند.
در پیماننامه حقوق کودک 1هم مقررات خوبی در خصوص حق هنر برای کودکان وجود
دارد :ازجمله ماده ( 28با تأ کید بر حق آموزشوپرورش کودکان) و ماده ( 29با توصیه بر پیشرفت
ی کودکان ضمن آموزش آنان)؛ اما در
ی ذهنی و جسم 
ل شخصیت ،استعدادها و توانائیها 
کام 
ن حق
ف کنوانسیو 
ی طر 
ماده  31این پیماننامه با تعبیر کاملتری مقرر شده است .1 :کشورها 
ت آزادان ه در
ن خود و شرک 
بس 
ق مناس 
ی خال 
ی تفریح و آرامش و باز ی و فعالیتها 
کودک را برا 
حیات فرهنگی و هنری به رسمیت میشناسند.
 .2کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و
هنری محترم شمرد ه و توسعه میدهند و فراهم نمودن فرصتهای مناسب جهت شرکت در
ی خالق و تفریحی را تشویق خواهند نمود.
ی فرهنگی ،هنر 
فعالیتها 
بههرروی در نظام بینالملل حقوق کودک ،حق هنر برای کودکان بدون تعیین محدودیت
مورد شناسایی و تأ کید قرارگرفته است و اینگونه انتظار میرود این حق توسط کلیه سرپرستان
کودک و خانواده و جامعه تأمین گردد .هم چنانکه از حق حریم خصوصی نیز برای کودکان
َ
َ
سخن به میان آمده و گفتهشده که این حق عرفا و قانونا باید مراعات شود و نباید کسی بدون
رضایت و خودسرانه وارد آن شود یا بر آن کنترل داشته باشد .امری بهظاهر خوب و در واقع مایه
نگرانی و تهدید بهسالمت و مصلحت کودک.
جای تردید نیست که مؤلفه مهم و عنصر اساسی در حقوق کودک ،حفظ صالح و مصلحت
اوست بهویژه حقوقی که به لحاظ حساسیتها و ارتباط یافتن با دیگران او در معرض آسیب
و انحراف قرار میدهد .بهعنوان نمونه آزادی برخی فعالیتهای هنری برای کودکان آنان را در
 .1کنوانسـیون حقـوق کـودک بـه عنـوان مهمتر یـن سـند بینالمللـی الـزامآور در زمینـه حقـوق کـودکان قلمـداد مـی شـود و تاکنـون بیـش از 190
دولت به عضو یت کنوانسـیون حقوق کودک درآمدهاند؛ به طوری که این کنوانسـیون در بین اسـناد حقوق بشـری دارای بیشـتر ین تعداد
دولتهـای عضـو اسـت .دولت جهـوری اسلامیایـران نیـزدر شـمار دولتهـای عضـو کنوانسـیون اسـت .نماینـده دائـم دولـت جمهـوری
اسلامیایـران در سـازمان ملـل متحـد در تار یـخ  5سـپتامبر سـال  1990میلادی برابـر بـا تار یـخ  14شـهر یور  1369هجـری شمسـی مبـادرت بـه
ً
امضـای کنوانسـیون حقـوق کـودک نمـود .مجلـس شـورای اسلامی نیـز نهایتـا در اسـفند سـال  1372طـی مادهواحـدهای آن را تصو یب کرده
و ایـن کنوانسـیون در تار یـخ  13ژوئیـه  1994بـرای ایـران الزماالجـرا گردیـد.
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معرض آزار و هرزهنگاری و انحراف قرار میدهد و جا دارد جایگاه نظارت ولی و سرپرست در
اینگونه امور و تعامالت آن مورد تأ کید قرار گیرد .بنابراین سزاوار است تا اینگونه حقوق در
نظامی درست و شایسته و مصلحت محور تنظیم و ارائه شوند و نه مطلق و بدون هیچ مرز و
محدودیت.
[[گفتار سوم :محدودیتهای فقهی هنر برای کودکان
بیان شد که هنر با ظرفیت و ظرافت بیبدیلش در آموزش و تربیت کودکان و نیز تأمین
حق تفریح و مشارکت آنان ،خود بهعنوان یک حق برای هر کودک مطرح است؛ اما با توجه
َ
به اشکال فراوان و تنوع بیپایان آن ،نمیتوان به روا انگاری هر هنری برای کودک به بهانه حق
بودن آن ،روی نهاد و فقه را در این عرصه به حاشیه راند .به گفته یکی از اندیشمندان« :هنر
اقیانوس عظیمی است ،خاصه در عصر حاضر؛ بشر امروز ،دمی نیست که با هنر سروکار نداشته
باشد .همهی هستی و حیات بشر معاصر غرق در هنر است و زندگی امروزی او مستغرق در هنر
است» (علیاکبر رشاد ،بایستههای فقه هنر)
مع االسف در نظام بینالملل حقوق کودک ،اگرچه از هنر بهعنوان یک حق برای کودک
یادشده ،لیکن مؤلفهها و گستره این حق بهدرستی شناسایی نشده است؛ در مواردی هنر برای
کودکان با سوءبرداشت و استفاده ناروا همراه گردیده و سو نگری به این حق ،موجب غفلت از
مصلحتاندیشی و صالح انگاری در تربیت کودکان گردیده است.
ازاینرو باید در این عرصه با حساسیت و مالحظه بیشتری از فقه و صناعت فقیهانه بهره
برد تا قلمرو حالل و حرام آن را تعیین و شایستهترین ساختار را برای اجرای مطلوب این حق،
ترسیم کرد.
با مراجعه به فقه ،قواعد و ضوابط دقیقی بهویژه با محوریت غبطه و مصلحت کودک برای
این عرصه به دست میآید که بر پایه آن میتوان محدودیتها و قلمرو حق هنر کودک در فقه را
بیان نمود که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
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الف .هدف هنر

هنر با همه فواید ،عظمت و رسالتی که دارد ،همواره در مسیر تکامل بشری و شکل متعالی
و مسئوالنه بکار نمیرود ،بلکه هنر گاه اهداف شوم و ناروایی را دنبال میکند؛ هنر گاه ابزار
دست سود جویان و قدرتطلبان و سرمایهداران است و جامعه را به فساد و ابتذال و گمراهی
میکشاند؛ بنابراین هدف نقش مهمی در تعیین حکم فقهی هنر دارد .بیگمان همانگونه که
اهداف متعالی و سازنده (مانند نشر فرهنگ اسالمی ،تبلیغ و آموزش معارف دینی) حلیت
و حتی استحباب و وجوب را برای هنر به ارمغان میآورد .اهداف مفسد و مضل (مانند ترویج
فساد ،اشاعه فحشاء و آموزش امور حرام) ممنوعیت و حرمت را برای هنر مبتذل و منفی رقم
میزند.
این امر در مورد کودکان با توجه وضعیت حساس آنان و گوناگونی هنر در روزگار حاضر ،باید
بهدقت مدنظر قرار گیرد؛ مجتهدین آ گاه باید با موضوع شناسی ،واقعنگری و بررسی همهجانبه
امور هنری ،بکوشند تا بر این اساس ،نظام کامل و جامعی برای فقه هنر کودکان فراهم نمایند.
ب .عناوین عارض بر هنر

هنر با ماهیت لطیف و فواید ارزندهاش ،چنان چه عاری از عناوین حرام و منفک از عوارض
ّ
محرم باشد ،در مشروعیت آن تردیدی نخواهد بود ،اما گاه عناوین حرامی بر هنر ،بهویژه هنر
کودکان ،عارض میشود که موجب عدم مشروعیت و منع فقهی آن میشود .این عناوین شامل
اموری چون لهوی بودن ،اختالط زن و مرد ،اهانت به مقدسات ،شهوتانگیز بودن ،اخالل
بهنظام ،غیبت و توهین به دیگران است .البته در خصوص کودکان عناوینی چون اضالل و
انحراف ،بهرهکشی و آزار جنسی ونیز سرپیچی از امر والد امکان تحقق بیشتری دارد .بدینسان
هرگاه هنر برای کودکان آلوده به یکی از عناوین محرم یادشده گردد ،با حرمت و محدودیت
مواجه میشود.
ج .مصلحت کودک

از منظر فقه اسالمی ،حجر عام و فراگیر کودکان و نیاز آن به سرپرستی ،مراقبت و حمایت
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همهجانبه سبب شده تا تأسیس «والیت قهری» با گسترهای وسیع و اختیاراتی زیاد برای ولی
منظور گردد ،بهگونهای که تمام امور مربوط به شخص مولیعلیه (از قبیل نگاهداری ،تربیت
و آموزش و اداره اموال و دارایی) را تحت نظارت و حمایت داشته باشد .ازاینرو طبق آنچه در
تعریف والیت گفتهاند که «سلطهای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا میکند» ،1باید
خود مولیعلیه بدانیم.
آن را شامل امور مالی و نیز امور غیرمالی و شئون مربوط به ِ

2

با این ترتیب ،در مورد والیت و سرپرستی کودکان به لحاظ عدم توانایی و نیاز همهجانبه
آنها ،باید اصل را بر فراگیری و عمومیت آن قرار دهیم ،3بهطور یکه پدر (بهعنوان ولی) از حق
اقدام در کلیه امور مالی و غیرمالی آنان برخوردار باشد .نتیجه اینکه ولی قهری از حق اقدام در
کلیه امور مالی و غیرمالی فرزندان صغیر خود برخوردار است و میتواند هرگونه تدبیر و ّ
تصرفی
را که مناسب تشخیص میدهد ،در اموال و دارایی مولیعلیه انجام دهد ،از سوی دیگر در
مورد شیوه نگاهداری و حضانت و روش تربیتی و سایر امور غیرمالی فرزند ،بهعنوان سرپرست
و ولی او ،برنامهریزی و تصمیم نهایی را به عهده گیرد .بااینهمه ،باید توجه داشت که این
اقتدار و اختیار ولی چندان مطلق و تابع خواست و اراده او نیست ،زیرا در اینجا نیز اصل عدم
حاکمیت و والیت انسانها بر یکدیگر بهگونهای جلوه گری میکند؛ بدین توضیح که بهرغم
عمومیت و فراگیری دامنه والیت نسبت به مولیعلیه ،ولی قهری نمیتواند به میل خویش هر
تصمیم یا ّ
تصرفی را در مورد مولیعلیه و اموال او و یا نگاهداری و تربیتش عملی سازد ،بلکه
ولی قهری باید در تدابیر و ّ
تصرفهای خود مصلحت مولیعلیه را منظور نماید و نمیتواند
عملی را برخالف مصلحت و غبطه او انجام دهد.

4

البته پیرامون این مطلب دیدگاه یگانهای در فقه ما حاکم نیست و در مورد اینکه ولی قهری
در تصرفهایش باید مصلحت مولیعلیه را در نظر بگیرد یا اینکه ِصرف نبودن مفسده در
 .1سید محمد آل بحر العلوم ،پیشین ،ص .210
 .2ر .ک به ناصر کاتوز یان ،حقوق مدنى خانواده( ،تهران ،شرکت انتشار ،چاپ سوم 1372 ،ش) ،ج  ،2ص .126
ّ
 .3مگـر آنچـه بـا دلیـل معتبـر خـارج شـده باشـد ،از قبیـل اسـتقالل صغیـر در انجـام عبـادات غیـر مالـى ...ر .ک بـه حسـن بـن یوسـف الحلـى،
قواعـد األحـکام فـی معرفـة الحلال و الحـرام( ،قـم ،مؤسسـة النشـر االسلامى ،چـاپ اول 1418 ،ق) ،ج  ،2ص .138
 .4ر .ک به سـید حسـین صفائى و اسـداهلل امامى ،حقوق خانواده( ،تهران ،انتشـارات دانشـگاه تهران ،چاپ اول 1374 ،ش) ،ج  ،2ص
 169و محمد حسـین سـاکت ،شـخصیت و اهلیت در حقوق مدنى ایران( ،مشـهد ،مؤلف ،دوم 1372 ،ش) ،ص .251
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اقدامها و تصرفهای وی کفایت میکند ،میان فقهای ما بحث و اختالفنظر وجود دارد.
بسیاری از فقهای عظام ،ازجمله شیخ طوسی ،ابن ادریس ،عالمه حلی و شهید اول و
دوم  -علیهم الرحمة ( -طوسی ،بیتا200/2 :؛ حلی 1410 ،ق213-212 / 2 ،؛ عالمه حلی،
135 / 2؛ شهید اول318 / 3 ،؛ شهید ثانی 1414 ،ق )33 / 4 ،رعایت صالح و مصلحت را
در تصرفات ولی درباره مولیعلیه شرط کردهاند و از مرحوم فاضل اصفهانی نقلشده است که
ّ
متقدمان فقها بدون استثنا قائل به اعتبار مصلحت و ّ
تصرف ولی میباشند (انصاری1416 ،
ق )152 ،حتی برخی بر معتبر بودن مصلحت و غبطه مولیعلیه در مشروعیت اقدامات ولی،
ّ
ّادعای اجماع کردهاند (حسینی مراغی 1418 ،ق )559 / 2 ،از علمای معاصر نیز عدهای به
طرفداری از این نظر پرداختهاند (مکارم شیرازی 1411 ،ق)433 / 1 ،
در برابر ،بزرگانی همچون مرحوم صاحب جواهر ،مرحوم شیخ انصاری ،مرحوم نائینی،
مرحوم خویی و مرحوم امام (نجفی ،بیتا297/28 ،332 / 22 :؛ انصاری 1416 ،ق152 ،؛
آملی ،بیتا331 / 2 :؛ توحیدی 1417 ،ق20 / 5 ،؛ موسوی خمینی 1415 ،ق )456 / 2 ،و نیز
برخی دیگر از معاصران (روحانی )264-263 / 4 :1376 ،بر این باور اصرار نمودهاند که نفوذ
تصرفات ولی قهری منوط به نبودن مفسده است و ضرورتی ندارد که غبطه و صالح مولیعلیه
را نیز در برداشته باشد.
به گفته اینان از روایات تنها میتوان نهی از فساد و اسراف در اموال و امور مالی مولیعلیه
را استفاده کرد .چنانکه در روایت صحیح از امام باقر؟ع؟ نقلشده است که فرمود« :سزاوار
نیست پدر از مال فرزندش به بیش از مقدار نیاز خود بردارد ،خداوند فساد را دوست ندارد» (حر
عاملی ،بیتا ،195 / 12 :ح  )2و در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است که «مرد میتواند از مال
فرزند خود در زمان اضطرار ،بدون اسراف بردارد» (همو ،ص  )197-196از طرفی نیز احادیث
دیگری وجود دارد که بهطور اطالق ظهور در سلطنت پدر بر فرزند و مال او دارد ،همانگونه که
از امام صادق؟ع؟ روایتشده که فرمود« :مال فرزند برای والد است( ».همو ،ص  )196-195و
همچنین روایاتی که در آن بیانشده است« :تو و مالت از ِآن پدرت هستی( ».همو ،ص )195
ّ
یکی از فقیهان معاصر در پیروی از این عقیده نوشته است« :ادلهای که دال لت بر جواز
قرض کردن پدر از مال طفل دارد ،نشان میدهد که صرف عدم مفسده در تصرف ولی کفایت
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میکند ،زیرا روشن است که در قرض کردن پدر از مال طفل ،مصلحتی عاید فرزند نمیشود.
ّ
(آل بحرالعلوم )271 :1362 ،ایشان در ادامه گفتهاند« :اگر ادله نفی ضرر و بعضی از نصوص
(روایات) وجود نداشت ،حتی قول بهشرط نبودن عدم مفسده نیز قوی بود( ».همو)
در مقام جمعبندی و اظهارنظر میتوان چنین گفت :انجام آن قبیل کارها و اموری که
موجب ایراد ضرر و آسیب بر فرزند میشود ،بهطورقطع ناروا و فاقد اعتبار و نفوذ شرعی است.
روایاتی هم که بهظاهر دال لت بر سلطنت بیقیدوشرط پدر بر فرزند و اموال دارد ،با عنایت به
مقررات مسلمی نظیر قاعده سلطه ،احترام مال افراد و حرمت ایراد ضرر و خسارت بر دیگران
و طبق آنچه پارهای از علمای معاصر ابراز داشتهاند ،باید حکمی استحبابی و اخالقی تلقی
شوند ،یا تنها بر حال حاجت و ضرورت پدر حمل گردند (مکارم شیرازی 1411 ،ق.)433 / 1 :
اما در مقام داوری میان دو دیدگاه مزبور ،باید چنین نظر داد که مالحظه حکمت جعل
والیت و ریاست برای پدر نشان میدهد که اساس و طبع این حکم و انتصاب ،در حقیقت
حفظ غبطه و رعایت صالح و مصلحت افراد ناتوانی چون صغیر است و بعید است که خداوند
حکیم برای مصلحت سایران ،والیت بر محجور را جعل کرده باشد .ازاینرو ولی قهری هرگز
نمیتواند فراتر از این محدوده خیراندیشی و صالح مولیعلیه اقدامی انجام دهد .این استدال ل
متین درواقع برگرفته از کالم مرحوم شهید اول است که در تأیید دیدگاه نخست فرموده است:
ّ
«زیرا ،ولی برای مصلحت نصبشده است» (ابن مکی عاملی ،بیتا[ )352 / 1 :پس فراتر از
آن اختیاری ندارد].

أَ
َّ
َ تَ قْ َ ُ َ َ ْ
ال ال یَ� ِت� ی� ِم ِإ�لا ِب�ال ِ ت�ی ِه َی � ْح َس نُ�» (انعام« )152 :به
وانگهی در قرآن کریم آمده است« :ولا ��ر�ب وا م

مال یتیم نزدیک نشوید ،مگر به شیوهای که احسن (بهتر) است تا زمانی که به کمال بلوغش
برسد» ،بدیهی است که اقدام «احسن» شیوهای است که در آن خیر و صالح طفل منظور شده
باشد ،وگرنه تصرفات لغو و بیهوده یا خالی از مصلحت بههیچوجه احسن دانسته نمیشود.
ناگفته نماند که استدال ل به این آیه با عنایت به مالک اصلی حکم آن ،یعنی حجر و صغر در
ّ
ّ
ایتام و نیز با القای خصوصیت از مورد آن و با مسلم دانستن شمول خطاب این نسبت به جد
(بهعنوان ولی قهری) در صورت فقدان پدر ،به سهولت امکانپذیر است.
بهعالوه ،ریشه احکامی چون جواز یا لزوم اقدام برای سرپرستی افراد محجور و ناتوان و حفظ
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اموال و نفوس آنان ،برگرفته از بنای عقالست که به تأیید شرع مقدس نیز رسیده است و روشن
است که مالک اصلی در این خصوص نزد خردمندان ،حفظ مصالح افراد تحت سرپرستی
است ،نه مصلحت و منفعت سرپرستان .نهایت اینکه اگر به لحاظ ادله شرعی معتقد به
لزوم حفظ غبطه و رعایت خیر و صالح مولیعلیه در تصرفات والیی نگردیم ،بهناچار از باب
احتیاط در نفوس و اموال باید چنین شرطی را منظور داریم (ر.ک :مامقانی ،بیتا.)274 :
از همین رو مرحوم صاحب جواهر در پایان این بحث فرموده است« :احوط در والیت ابوین
و غیر آن دو ،مراعات مصلحت است» (نجفی ،بیتا.)333-332 / 22 :
بدینسان باید پذیرفت که نظریه مبتنی بر لزوم رعایت مصلحت مولیعلیه در تدابیر و
تصرفهای ولی و سرپرست او از نظر فقه دارای اعتبار و وجاهت بیشتری است و حق با
دیدگاهی است که عنصر مصلحت را «شرط ارتکازی» در تمام تصرفهای والیی اعالم کرده
است( .قاری سید فاطمی)141 :1374 ،
در حقوق ما نیز شرط رعایت مصلحت مولیعلیه بهخوبی از مفاد مواد  1182تا  1187قانون
مدنی و نیز مواد  81 ،80 ،79و  83قانون امور حسبی استفاده میشود .همچنین مالک ماده
 667قانون مدنی راجع به وکالت نیز در این خصوص قابل استناد است( .بنگرید به :صفایی
و امامی)170 / 2 :1374 ،
با این ترتیب ، ،باید اذعان نمود تنها عنصری که قلمروی سرپرستی و والیت او را در این
زمینه محدود و منضبط میسازد ،حفظ غبطه و رعایت صالح و مصلحت فرزند است.
البته باید اذعان داشت که مصلحت و غبطه دارای ضابطهای است منظم و معیاری دقیق
نیست ،بلکه در حقیقت مفهومی نسبی و متغیر است که با توجه اوضاعواحوال و شرایط خاص
موضوع ،مشخص میگردد و مرجع صالحیتدار در تشخیص آن نیز عرف و خردمندان جامعه
است .گوناگونی اوضاعواحوال و تفاوت عرف و فرهنگ در جوامع سبب میشود تا مصلحت
جنبههای متفاوتی به خود بگیرد ،چهبسا عرف جامعه در شرایطی ،عملی را بهصرفه و صالح
مولیعلیه بهحساب آورد و جامعهای دیگر در شرایط متفاوت نامناسب قلمداد نماید.
بااینهمه ،باید اصل را بر این نهاد که اقدام ولی قهری برای خیرخواهی و مصلحت
مولیعلیه است و تا زمانی که خالف آن ثابت نشده است ،معتبر و دارای نفوذ حقوقی است و
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نیاز نیست که ولی به اثبات حسن نیت یا مفید بودن عمل خویش همت گمارد.
بدیهی است این اصل در مواردی که احتمال سود و زیان مولیعلیه میرود ،پابرجاست؛
لیکن در مورد اموری که بهحسب عادت یا حساسیت آن ،به ضرر و زیان اوست (مانند تفویض
امر تربیت و آموزش طفل به اشخاص) به نظر میرسد که ولی باید خالف ظاهر (وجود غبطه
صغیر) را در دادگاه اثبات نماید.
ناگفته نماید در موارد بسیاری اختیار پدر و کیفیت رعایت غبطه از جانب او در تربیت و
ّ
پرورش مولیعلیه یا اداره امور مالی او با تردیدهای جدی مواجه است .ازجمله اینکه ممکن
است پدر در مواقعی برای آموزش و تربیت فرزند خویش راهها و تدابیر مختلفی را در نظر آورد که
همگی بهنوعی منفعت و مصلحت مولیعلیه را تأمین میکند؛ لیکن آیا الزم است پدر با دقت
و وسواس ،تدبیر اصلح و سودمندترین را برگزیند و عملی سازد؟
برخی از فقیهان بر این باورند که رعایت مصلحت و منفعت بیشتر برای یتیم الزم است و
باید اصلحیت رعایت گردد (اراکی40 / 2 ،؛ ابن مکی العاملی ،بیتا)352 / 1 :
بعضی از فقها این پرسش را بهخوبی موردعنایت و دقت قرار داده و در پاسخ آن به قاطعیت
اینگونه نگاشتهاند« :اشکالی در جواز تصرفات دیگر و ترک اقدام اصلح نیست؛ زیرا دلیلی بر
وجوب رعایت اصلح وجود ندارد و احدی نیز بدان قائل نشده است .اضافه بر اینکه موجب
مراعات تدبیر اصلح و شایستهترین ،سبب حرج شدیدی میشود که در شریعت نفی گشته
است و از طرفی موجب مخالفت با سیره و رویه عملی عقال است» (اصفهانی ،بیتا.)14 :
البته باید دانست که مصلحت در امور کودکان از نوع مصلحت در مقام امتثال و اجرای
احکام شرعی (اعمال سرپرستی و والیت) است .این نوع مصلحت و مصادیق آنکه توسط
عقل و بر پایه معیارهای عرفی قابلدرک و فهم است ،بههیچروی ثابت و تغییرناپذیر نیست و
نمیتوان موارد و مصادیق آن را در موارد خاصی منحصر کرد ،بلکه نسبی و تغییرپذیر است و در
هر زمان ،مکان و شرایطی باید مورد دقت و بازنگری قرار گیرد (ر.ک :صابری .)133 :1384 ،به
گفته یکی از بزرگان فقه« :شرایع و احکام ،تابع مصالح هستند و از دیگر سوی ،تفاوت و تغییر در
این مصالح رواست ،پسرو است آنچه تابع این مصالح است نیز تغییر و تفاوت یابد( .محقق
حلی)162:1362،
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باوجوداین مصلحت کودک همواره باید در جهت اهداف و ارزشهای واال و انسانی
برای کودک منظور گردد .بیگمان صالحاندیشی شایسته در هماهنگی با احکام شریعت و
الزامهای آن و در نظر گرفتن امور متعارف و بهویژه نظر خبرگان و کارشناسان شکل میگیرد.
ولی و سرپرست کودک باید با اذعان به کرامت انسانی کودک ،رشد و تکامل شخصیت وی و
نیز آ گاهی از نیازها و حقوق او ،با رفتاری متعارف در جهت تأمین خیر و صالحش اقدام نماید.
[[نتیجهگیری
هنر نیرویی خدادادی و ابزاری است ارزشمند که میتوان آن را به استخدام اندیشهها و
اهداف عالى انسانى و نشر معارف اسالمى و گسترش عدالت اجتماعى درآورد .بدینسان،
هنر از جایگاه متعالی ،کارکردهای ویژه و تأثیرات بینظیری در فرایندهای فرهنگی ،اخالقی،
آموزشی و نیز بیان وقایع و احساسات برخورداراست؛ و همین نکته بر ضرورت و اهمیت آن در
خصوص کودکان مهر تائید مینهد .هنر برای کودک در راستای حق بر بازی ،حق بر آموزش و
تربیت و حق بر فرهنگ ،یک حق روا و ارزشمند برای کودک است .از اینرو هیچ کودکی نباید
از این عامل مهم یادگیری ،بالندگی و مهارتآموزی محروم بماند.
حق هنر برای کودک بر مبانی تردیدناپذیری استوار است .عقل بهعنوان بهترین و محکمترین
مبنا ،بر پایه دو بنیان اصلی کرامت و مصلحت ،حق هنر را برای کودک مورد شناسایی قرار
میدهد؛ یعنی کرامت انسانی کودک و نیز تأمین صالح و مصلحت وی چنین اقتضا میکند
که برخورداری از هنر و لطایف و فواید آن بهمثابه یک حق برای او شناخته شود و در کنار آن از
میان ادله نقلی نیز میتوان عموماتی را یافت که در راستای تکریم طفل و حق تربیت و آموزش
برای کودک ،حق بر هنر را تائید میکند.
مؤلفه مهم و عنصر اساسی در تأمین و اجرای حقوق مربوط به کودک ،حفظ صالح
و مصلحت اوست بهویژه حقوقی که به لحاظ حساسیتها و ارتباط یافتن با دیگران او در
معرض آسیب و انحراف قرار میدهد .بهعنوان نمونه آزادی برخی فعالیتهای هنری برای
کودکان آنان را در معرض آزار و هرزهنگاری و انحراف قرار میدهد و جا دارد جایگاه نظارت ولی
و سرپرست در اینگونه امور و تعامالت آن موردعنایت و تأ کید قرار گیرد .بنابراین سزاوار است
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تا اینگونه حقوق در نظامی درست و شایسته و مصلحت محور تنظیم و ارائه شوند و نه مطلق
و بدون هیچ مرز و محدودیت.
مع االسف در نظام بینالملل حقوق کودک ،اگرچه از هنر بهعنوان یک حق برای کودک
یادشده ،لیکن مبانی و گستره این حق بهدرستی شناسایی نشده است؛ مع االسف در مواردی
با هدف انگاری حق هنر برای کودکان ،سوءبرداشتها و استفادههای ناروایی را دامن زده و
موجب غفلت از مصلحتاندیشی و صالح انگاری در حفظ و تربیت کودکان شده است و
همانگونه که اشاره شد ،فقه اسالمی مبتنی بر معارف اهلبیت؟مهع؟ ،قواعد و ضوابط دقیقی
بهویژه با محوریت غبطه و مصلحت کودک برای این عرصه به دست میدهد که بر پایه آن
میتوان محدودیتها و قلمرو حق هنر کودک در فقه را تدوین نمود.
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2222صفایی ،سید حسین و امامی ،اسداهلل ،حقوق خانواده ،تهران ،دانشگاه تهران.1374 ،
2323طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرفة 1408 ،ق.
2424طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه االمامیه ،تهران ،مکتبه مرتضو یه 1387 ،ق.
2525عاملی ،باقر ،حقوق خانواده ،تهران ،مدرسه عالی دختران ایران.1350 ،
2626عاملی ،ز ین الدین بن علی ،مسالک االفهام فی شرح شرائع االسالم ،قم ،مؤسسة المعارف االسالمیة 1416 ،ق.
2727عسکری ،ابوهالل ،قم ،مکتبه بصیرتی ،الفروق اللغو یة ،بیتا.
2828غزالی ،ابوحامدمحمد ،المستصفی فی علم االصول ،بیروت ،دارالکتب العلمیة  1417ق.
2929فیاض ،محمداسحاق ،محاضرات فی اصول الفقه (تقر یرات درس سید ابوالقاسم خوئی) ،قم ،انتشارات امام
موسی صدر ،بیتا.
3030فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،قم ،مؤسسة دارالهجره 1405 ،ق.
3131قطب ،محمد ،منهج الفن االسالمی ،قاهره ،دار الشروق .بی تا.
3232قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،قم ،کتابفروشی عالمه 1387 ،ق.
3333قمی ،میرزا ابوالقاسم ،قوانین االصول ،تهران ،علمیه اسالمیه 1378 ،ق.
3434کاتوز یان ،ناصر ،حقوق مدنی  -خانواده ،تهران ،شرکت انتشار.1371 ،
3535کرکی ،علی بن الحسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم ،مؤسسة آل البیت؟مهع؟ 1415 ،ق.
3636کر یمی ،اکبر ...نقش هنر در فعالیت های امورتربیتی .نشر یه نگاه .وزارت آموزش و پرورش ،)1387( .ص .7
شماره .373
3737محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرائع االسالم ،نجف ،مطبعة اآلداب 1389 ،ق.
3838محقق حلی ،جعفر بن حسن ،معارج االصول ،قم ،مؤسسه آل البیت؟مهع؟.1362،
3939محقق کرکی ،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،قم ،مؤسسة آل البیت؟مهع؟ 1415 ،ق.
4040محمدی ،محمد ابراهیم و جواد ابراهیمی ،ضرورت استفاده از هنر در آموزش ،همایش ملی تغییر در برنامه درسی
دوره های آموزش و پرورش،
4141المراغی ،میرعبدالفتاح ،العناو ین ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی 1418 ،ق.
4242مطهری ،مجتبی ،تاملی در تعر یف هنر ،رساله هنر قدسی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران به
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راهنمایی آقای دکتر اعوانی.1386 ،
4343مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.1377 ،
4444مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار الفقاهة  -کتاب البیع ،قم ،مدرسه امام امیرالمؤمنین؟ع؟ 1413 ،ق.
4545نجفی خوانساری ،موسی ،منیة الطالب فی حاشیة المکاسب (تقر یرات محمدحسین نائینی) ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.1382 ،
4646نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
4747نیک آئین ،فضل ُ
اهلل هنراز دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران.1367 ،
4848همدانی ،آغارضا ،مصباح الفقیه ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی 1416 ،ق.

