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 بی و خشونت هرگونه اِعمال از دارند، معیّنی مزایای و حقوق پسر، و دختر اعم از کودکان همه اسالم عالوه بر اینکه، آسمانی های آموزه دربيان مسأله:  :چکيده

این در حالی است که بنا به شواهد تاریخی در دوران پیش از اسالم، کودکان از اوضاع مناسب در میان اعراب و دیگر اقوام  نهی شده است.نیز  آنان حق در رحمی

یده تنظیم گردجهت بررسی و تبیین حقوق کودک از منظر اسالم و با تکیه بر آیات و روایات، پژوهشی که در مقابل شماست هدف پژوهش:  برخوردار نبودند.

انجام  کتب دینی و اسالمی و آیات قرآن و روایات معتبر اسالمی، شناسیروانهای ق مطالعه کتابیجمع آوری اطالعات از طرروش و چگونگی پژوهش: . است

ه های مهم پژوهش: اجمالی از یافت هایی جهت رعایت حقوق کودکان در جهان امروز ارائه شده است.روشو  شدهه و تحلیل زیاین اطالعات تجشده، سپس 
 را کودکان داشت، بلکه ارزش باز زشت های عادت از را مردم تنها نه در زمینه حقوق کودک، زیبا تعبیرهای قالب در خود، آمدن با نتایج تحقیق نشان داد که اسالم

 باشند. سوز دل هاآن با و آزار ندهند را خود فرزندان واهی های بهانه به که خواست مادران و پدران از و داد افزایش جامعه در

 ، روایاتقرآناسالم،  حقوق کودک، های کليدی:واژه

 

 

 مقدمه -1

 فشارها ها،ناگواری انواع مستقیم هجوم معرض در که هستند کسانی نخستین و انسانی جامعه گروه پذیرترینآسیب کودکان
 سرپرستی،بی دلیل به جهان سراسر در کودک هامیلیون امروزه. گیرندمی قرار ترهابزرگ زندگی از ناشی مشکالت و

 و والدین اعتیاد خطرناک، هایبیماری انواع به آلودگی نامناسب، تغذیه طبیعی، بالهای و جنگ از ناشی هایگیآوار
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 نندما انسانی هایسوءاستفاده انواع به پلید افراد چنگال در یا برندمی سر به دشواری شرایط در یا .طالق از ناشی مشکالت
  شودمی نقض هاآن حقوق ،تردقیق تعبیری به و دهندمی تن اجباری کار و خودفروشی مخدر، مواد توزیع

 و فقر با بیشتر کودکان، توسعه، حال در کشورهای در. است متفاوت جهان مختلف نقاط در کودکان، حقوق نقض چگونگی
 کشورهای در که حالی در. درگیرند تحصیلی و درمانی تی،بهداش امکانات کمبود سوءتغذیه، مانند آن از ناشی پیامدهای

 سبب به مسلمان، کشورهای در خوشبختانه. است کودکان گیر گریبان خانواده بنیاد ضعف و اخالقی مشکالت یافته، توسعه
 کودکان حقوقی وضعیت اسالمی، احکام با بیشتر آشنایی و اعتقادی و دینی هایگرایش ،خانواده بنیاد در استحکام وجود
   ها، ی کودکان و حقوق آنی دستورات اسالم دربارهرسد، با مطالعهبه نظر می بنابراین،. دارد تریمناسب نسبتاً جایگاه

 (.1) توان جایگاه کودک را در جوامع اسالمی، ارتقای بیشتری دادمی

ست. در اواخر قرن نوزدهم به دوره به رسمیت شناختن حقوق کودکان در جهان، مسیر بسیار سختی را پشت سر گذاشته ا
توان آن را دوران شناسایی حقوق کودک و توجه و احترام به آن نامید. از اواخر قرن رسیم که میای از تحوالت تاریخی می

های حقوقی کودکان به عنوان صنفی خاص، موضوع حقوق قار گرفتند. بعد از جنگ ی نوزدهم به بعد، در اکثر نظامسده
که بخشی از قربانیان آن کودکان بودند، برای حمایت از حقوق انسان اهتمام بسیاری کردند که این رویکرد به  جهانی اول

های گیری این نوع نگرش و فعالیتتهیه و تصویب اسناد متعددی در حمایت از حقوق انسان منجر شد. در پی شکل
مانند کودکان که نیاز به حمایت خاص و ویژه دارند، جلب  ی جهانی به قشرهای خاصی از افراد،متناسب با آن، توجه جامعه

 (.5شد )

 

 سواالت پژوهش -2

 د؟نچه حقوقی دار اناز منظر قرآن کودک: سوال اصلی

 :سؤاالت فرعی

ی ظهور اسالم چگونه بود؟آستانهحقوق کودکان در توجه به  .1
توجه به حقوق کودکان پس از ظهور اسالم چگونه بود؟ .2
قه اسالمی چیست؟حقوق کودکان در ف .3
از منظر قرآن حقوق کودکان در خانواده چیست؟ .4

 مبانی نظری -3

 و است اسالم یاولیه خاستگاه که-عربستان یجزیره شبه یمنطقه در موضوع بررسی خصوصاً تاریخی متون از کهآنچنان
 حیث از همآنان . کردند می زندگی یاقبیله صورت به جاهلی اعراب آید،می بر -است شده برده نام آن از حجاز عنوان تحت

 از و هم اینکه اندبوده محروم نیز نوشتن و خواندن نعمت از اًاکثر و داشتند قرار ابتدایی سطح در دانش و علم فراگیری
به حقوق بدیهی  و است داشته رواج ثابت رسوم و رسم عنوان به غلط هایفرهنگ و بوده محدود بسیار اجتماعی حیث
 به زنده را دختر کودکان قبایل،این  اکثرکه در میان آنان، مخصوصاً حقوق کودکان دختر، توجه نداشتند. آنچنانها و انسان
 لذا ؛کردندمی قلمداد شهرت یك را پسر فرزند داشتن و رساندند می قتل به ایوحشیانه بسیار طرز به و ،کردند می گور

 نسب این و دادند می ایویژه اهمیت نسب به چون و بود مرسوم یلقبا در سنت و عادت یك عنوان به دختر فرزند کشتن
. بود برخوردار فردی به منحصر شأنیت از پسر فرزند نقش نتیجه در کرد، می پیدا امتداد( مرد)پسر طریق از الزاماً نیز

 و اسالم ظهور از سپ تدریج به و داشت رواج قبایل از برخی در نیز اسالم ظهور از بعد حتی دختر کودکان کشتن موضوع
 (6) شد منسوخ آن گسترش
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 اسالم ظهور از پس کودك حقوق بررسی

 دور را عرب مختلف قبایل توانست عربستان در اسالم مبین دین ابالغ از پس که بود کسی اولین( ص) اسالم مکرم پیامبر
 به استناد با خود روایات در راًکرا( ص)پیامبر. دهد شکل کشور این در را واحد جامعه سال 23 طول در و کند جمع هم

 آنان به شایسته نحو به و نموده توجه بدانها بایستمی که هستند دارا را مسلمی حقوق کودکان دارد. تأکید قرآنی آیات
 مشغول بازی به آنان که نماز ادای وقت در فکری، تربیت در آن مهم نقش و کودکان حقوق به احترام در حتی. داد پاسخ
 و کودک دل: »است آمده( ص)پیامبر از روایتی در نمودمی معرفی کودک حقوق از جزئی را آن و کردنمی عتممان بودند

 (. 2) .«شد خواهد درو همان شود کاشته آنچه که است مستعد زمینی یمثابه به نوجوان

 

 پرهيز از کشتن و قتل فرزند:-

 آیات تفاسیر با را زشت عمل این نمود سعی مختلف طریق هب نیز( ص)اسالم پیامبر و فرمود نهی را فرزند کشتن اسالم
 مالک برخی که را جنسیت و نموده معرفی پرهیزگاری و تقوا را برتری مالک کریم قرآن. نماید گوشزد مردم به کریم قرآن
 . است فرموده نهی دانستند،می برتری

 ملت را شما و آفریدیم زنی و مرد از را شما ما مردم، ای:» فرمایدمی حجرات یسوره 13 یآیه در و کریم قرآن در خداوند
 خدا نزد شما ترینارجمند حقیقت در کنید، حاصل متقابل شناسایی یکدیگر با تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملت

 (. 12« ) شماست پرهیزگارترین

 روزی را شما و هاآن به که ماییم نکشید، را خود فرزندان تنگدستی بیم از» گویدمی چنین 31 یآیه اسراء یسوره در
 «. است بزرگ خطایی همواره آنان کشتن آری. بخشیممی

 بر این برای » :فرماید می گناهبی انسان هر قتل بودن مذموم به توجه با مائده یسوره 32 یآیه در کریم قرآن همچنین
 یهمه که است آن مانند زمین، در تبهکاری ای کسی قتل برابر در نه بکشد را دیگری کسی هر که نوشتیم اسرائیل بنی

 (.6« )است ساخته زنده را مردم یهمه گوییا کند، زنده را او که کسی آن و بکشد را مردم

 «.شد کشته گناه کدامین به» :گویدمی زشت عمل این مذمت در نیز تکویر یسوره 9 یآیه

 حالی در شود،می سیاه اش چهره دهند، مژده دختر به را آنان از یکی هرگاه و»  :فرمایدمی ی نحلسوره 59و  55در آیه 
 با را او آیا که پوشانندمی روی[ خود] قبیله از شده، داده بشارت بدو آنچه بدی از و خوردمی فرو را خود[ اندوه و] خشم که

 «کنند می داوری بد چه و کند؟ پنهانش خاک در یا دارد، نگاه خواری

 که کسی و»  :است آمده نساء یسوره 93 یآیه در( بزرگسال چه و کودک چه) گناهبی قتل عمل نکوهش در همچنین
( را خود)و کند دورش و آورد خشم او بر خدا و آن در جاودان است، دوزخ کیفرش پس بکشد، خواسته و دانسته را مومنی
 «.کند آماده بزرگ عذابی برای

 داده وعده دردناک عذاب مستوجب را آن مرتکبین و داده قرار نکوهش مورد ناحق به را انسان قتل کریم قرآن آیات واقع در
( ع)معصومین یائمه از اسالمی روایات در و کرد نازل را کوثر یسوره دختر منزلت و احترام به سبحان خداوند است

  کند می یاد رحمت عنوان تحت دختر کودک از است شده یاد نعمت عنوان تحت پسر فرزند از که همچنان
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 توجه به توانایی محدود کودکان:  -

 :است آورده قرآن در را آیاتی نیز( است محدود بسیار کودکان توانایی) افراد محدود توانایی در خداوند

 هر هاینیکی و او توانایی قدر به مگر نکند تکلیف را کس هیچ خدا» :فرمایدمی بقره سوره از 256 یآیه در کریم قرآن
 «اوست خود زیان به نیز بدیهایش و او خود سود به شخص

 

 ی نگهداری و حضانت فرزندان:وظيفه -

 تشریح در شودمی ساقط او حضانت حق باشد فرزند دارای و کند ازدواج دیگری با مادر که صورتی در اسالمی فقه اساس بر
 تربیت در و نباشد شایسته اخالق اراید زن آن شوهر است ممکن که اندنموده مطرح را تربیت و اخالق بحث موضوع این

 سایر داشتن صورت در و شودنمی جاری حد نماید دزدی کودک چنانچه که شده گفته امامیه فقه نظر از نماید قصور طفل
 (.6است ) کودک مسئولیت عدم ینشانه این که شد خواهد تأدیب و تعزیر شرایط

 فرمایدیم 233 یآیه بقره یسوره در این باره خداوند در

 صاحب یعهده بر و دهد تمام شیر را فرزند خواهد که آنکس دهند شیر را خود فرزندان کامل سال دو بایست مادران و»
 در مادر نباید نکنند طاقت یاندازه به جز تکلیف را هیچکس بدهد متعارف حد به را مادر لباس و خوراک که است فرزند

 وارث نبود، پدر را کودک اگر و شود متضرر کودک برای متعارف حد از بیش پدر نه و افتد زحمت و زیان به فرزند نگهبانی
 بخواهید اگر آنگاه ؛نیست آنها بر باکی کردند قصد را جدایی مشورت و رضایت به شوهر و زن هرگاه و کند نگهداری باید

 شما کردار از خدا که بدانید و بترسید خدا از و بدهید متعارف به حقوقی اگر ،باشد روا آنهم دهند شیر را فرزندان مادران
 (12) «آگاهست

 

 سرپرست:توجه به کودکان یتيم و بی -

 :است داده قرار یادآوری مورد را سرپرست بی و یتیم کودکان به توجه خداوند

 «دهندمی اسیر و یتیم و مسکین به دوستی سبب را غذایشان و» :فرمودند انسان یسوره از 5 یآیه در 

 «.مرنجان خود از را یتیم هرگز» :است آمده الضحی یسوره 9 یآیه در

 مالشان یافتید رشید را آنها اگر پس برسند نکاح حد به تا کنید آزمایش را یتیمان»  :فرماید می نساء یسوره از 6 یدر آیه
 «و بدهید خودشان به را

 (.1) «و نشوید نزدیك یتیم مال به هرگز و»  :فرمایدمی چنین انعام یسوره 152 یآیه در
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 اسالمی فقه در کودکان حقوق

 حسب به مسئولیت سن را بلوغ شرعی سن البته) است کودکان کیفری مسئولیت عدم بر اصل اسالمی فقهی متون در
 در ولی نشود اجرا کودکان یعلیه بر قصاص و حدود نظیر کیفرهایی که کند می اقتضاء کودکان کیفری حقوق و.( آورندمی
 کودک شرایط به توجه با کودکان تربیت برای تفریط و افراط از پرهیز و مناسب حد در تعزیر یا تأدیب یکلمه اسالمی فقه
 گردند می تقسیم گروه سه به اسالمی فقه نظر از کودکان است شده برده بکار

 کیفری مسئولیت فاقد کامالً تشخیص یقوه نداشتن جهت به که باشند می ساله هفت تا یك کودکان اول گروه .1
هستند

 تأدیب ولی ندارند را جرم ارتکاب صورت در مسئولیت جزایی نظر از که بلوغ سن تا سال 7 از باالتر کودکان .2
شد خواهند

 رفتار آنان با بزرگساالن همانند جرم ارتکاب صورت در و اندرسیده شرعی سن به که کودکانی یعنی بالغ کودکان .3
 دش خواهد

 بلوغ حنفیه. اندگفته سال 17 مالکیه و سال 15 مرد و زن در را بلوغ سن حنابله و شافعیه ،سنت اهل اسالمی فرق بین از
 سال 9 دختر در و سال 15 پسر در را بلوغ سن غالباً امامیه فقه. است نموده ذکر سال 17 دختر در و سالگی 15 در را پسر
 فقهای از برخی. اندشمرده محقق هم سالگی 13 در را دختران بلوغ ،شیعه متأخرین از برخی اگرچه. انددانسته قمری تمام

 ضوابط و تعالیم اساس بر حقیقت در انددانسته الزم نیز را رشد سنی، شرط بر عالوه را کیفر اجرای ،منوال همین بر امامیه
 (.3) است ضروری کودکان کیفری ئولیتمس و اعمال بر آن انتساب و عمل ارتکاب در اختیار و تمیز قدرت اسالمی

 

بزرگساالن: با حقوق دائمی کودکان برابر  -

 و باشدمی یکسان بزرگساالن حقوق با اقتصادی، و اجتماعی فردی، حقوق از اعم هست انسان که جهت آن از کودک حقوق
 هر حق تریناساسی و ترینمهم که حیات حق از برخورداری در مثالً. نیست( کودکی دوران ویژه) موقت دوم، نوع برخالف
 مورد در هم حقوق این سلب کیفر اساس، براین. ندارند تفاوتی بزرگسال و کودک جسمانی، سالمت حق نیز و است، انسان

 به البته) حقوق از شدن متمتع اهلیت نیز و حرمت از تکوّن، محض به( حَمْل) انسان جنین حتی. است یکسان دو هر
 «محترم نفس» فقها، دیدگاه از. شودمی تربیش او حقوق( او رشد موازات به) تدریج به و است رداربرخو( ناقص صورت
 در حیات پیدایش از پس ویژهبه انسان، جنین بر حتی و کودک بر کاست و کم بی کندمی صدق بزرگسال بر که قدرهمان

 برخی، حتی و است دیه پرداخت مستوجب اسالمی، هفق در جنین عمدی اسقاط رواین از. است صادق نیز( روح وُلوج) آن
 و حرمت واجد نیز شرعی غیر راه از حاصل جنین. انددانسته دیه موجب و حرام هم را( رحم بیرون در نطفه ریختن) «عزل»

 سبب به نوزاد یا جنین حیات که آنجا دارد، اسالم در کیفری احکام اجرای که اهمیتی تمام با. است حقوق این مشمول
 دوره پایان تا یا زایمان هنگام تا حکم اجرای افتد، مخاطره به مادرش به نسبت تعزیر هرگونه یا قصاص حدود، اجرای

 راه از یا تردید مورد بارداری یا باشد داده رخ بارداری از پیش جنایت که صورتی در حتی) افتدمی تأخیر به شیردهی
 (.2) (باشد نامشروع

 نيکو: نام انتخاب -

 شمار به فرد هر مستقل هویت و شناسایی عامل ترینمهم که است نام داشتن کودک، جمله از انسان، مهم حقوق ملهج از
 او بر ایویژه تربیتی و اجتماعی تأثیر و است فرد مالزم و همراه مرگ، از پس حتی و مرگ تا تولد از همواره نام،. رودمی

 برای نام انتخاب نیز ایران قوانین در. است شده تأکید کودکان برای نیکو نام بانتخا بر اسالمی احادیث در رواین از دارد؛
 هر ش،1355 مصوب احوال ثبت قانون براساس. است کودک حقوق جمله از دیگر مشخصاتی با همراه آن ثبت نیز و کودک
 شده، انتخاب نام و آن تاریخ وی، والدت و باشد( پدر خانوادگینام مطابق) خانوادگینام یك و نام یك دارای بایستی کودک
 کشورهای مقیم ایرانیان خصوص در) ایران کنسولی مأموران یا کشور احوال ثبت سازمان به تولد از پس روز پانزده ظرف
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 و کودک حقوق کنوانسیون براساس توان،می نیز را تابعیت داشتن. گردد صادر شناسنامه کودک برای تا شود اعالم( دیگر
 (.4) آورد شمار به او هویت با مرتبط و کودک حقوق از یکی ایران، داخلی قوانین

 

 والیت و سرپرستی کودك:  -

 کودک، حقوق بخش دو هر قبال در. اوست سرپرستیِ و والیت موضوع کودک، حقوق با مرتبط فقهی یکی از مباحث
 شرع حاکم نیز گاهی و دیگر اشخاص گاه کودک، خانواده اغلب،: اندرفته شمار به مسئول خاصی حقوقی و حقیقی اشخاص

 اداره نیز و دعاوی تربیش در کودک نفع به دعوا اقامه مثالً کنند؛ استیفا را کودک حقوق اندمکلف شده یاد اشخاص. دولت و
 به کودکان بر والیت شافعی، و امامی فقیهان میان در مشهور نظر به. اوست ولیّ برعهده کودکی دوره در کودک اموال کردن
. است اسالمی حاکم یعنی عام ولیّ و قهری ولیّ وصی و( پدری جد و پدر) قهری ولیّ یعنی خاص ولیّ برعهده ترتیب
 استیفای بنابراین. اندنپذیرفته را پدری جد والیت نیز مذاهب برخی. اندشده قائل دیگری ترتیب به فقهی، مذاهب از شماری

 موظف او ولیّ شود، تضییع او از حقی یا دهد روی کودک علیه جرمی اگر مثالً است؛ کودک حقوق از یکی خود کودک، حق
 حقِ به کهآن از بیش والیت تشریع در اسالم که رسدمی نظر به رو،این از بستاند؛ کودک مصالح رعایت با را او حق است
 (.7) است داشته توجه علیهمولی حق به و دانسته مسئول را او باشد، داشته نظر ولیّ

 

 حضانت:  -

 اهمیت. یابدمی ضرورت وی تولد بدو از که اوست( تربیت و نگاهداری) حضانت حقوق مهم کودک، ترینمهم جمله از
 از و اوست حقوق سایر استیفای برای بستری و کودک بنیادی حقوق از سو، یك از که روستآن از مسئله این العادهفوق
 در ویژهبه موارد، بسیاری در حضانت موضوع. آیدمی شمار به( کنندهحضانت) حاضن برای اولویت حق نوعی دیگر، سوی
 دیگر، سوی از. شودمی تبدیل جدّی چالشی به دو هر فوت یا دوآن از یکی فوت یا یکدیگر از والدین شدن جدا موارد

 این توجه درخور کتهن دیگر. دارد وثیقی ارتباط کودک بر قیمومیت و وصایت والیت، به مربوط مباحث با حضانت، موضوع
 کودک والدین آن وجه دو هر در که رودمی شمار به تکلیف و حق از وجهی دو ایآمیزه حاضن، به نسبت حضانت که است

 و فقه در گوناگونی هایدیدگاه دیگر، اشخاص اولویت ترتیب و دیگری بر والدین از یکی داشتن اولویت درباره. دارند اولویت
 حق، این بودن سویه دو و گرفته قرار خاص توجه مورد کودک، حضانت مسئله نیز ایران قوانین در. است شده ابراز حقوق

 (.7) است شده پذیرفته

 

 حقوق مالی طفل در اسالم:  -

ارث را ب رای جن ین    و حت ی چه پیش از تولد و چه پس از آن تاکید نموده   ،دین مبین اسالم حتی بر حقوق مالی طفل نیز
در ارث بردن حمل، شرط نیست که در زمان فوت مورث زنده » گوید: که عالمه حلی در این زمینه می پذیرفته است. چنان

باشد، حتی در صورتی که بعد از شش ماه از زمان مرگ مورث متولد شود ارث می برد. همچنین در فرضی که ک ودک بع د   
ب رد.  واج نکرده باشد از م ورث خ ود ارث م ی   که زن با مرد دیگری ازداز گذشت حداکثر مدت حمل متولد شود، در صورتی
من د  توان د از آن به ره  همچنین یکی دیگر از حقوقی که حمل م ی  «.تالبته زنده متولد شدن حمل شرط ارث بردن وی اس

هاست. همچنین در فقه اسالمی وقف کردن، هبه، اق رار و  شود، وصیت به نفع وی توسط افراد، اعم از خویشاوندان و غیر آن
 (.13) انده نفع حمل مباحثی مطرح شده که برخی از فقها آن را پذیرفته... ب

 

 مناسب: تغذیه -

 توصیه مادران است، شیر کودک هر غذای نخستین کهاین به توجه با. است مناسب تغذیه کودک، مهم حقوق از یکی
 تکلیف فقها تربیش نظر به کار این چند هر دهند، قرار او خوراک را خود شیر المقدورحتی شیرخوارگی، دوره در که اندشده
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 نبودن ملزم بر ایران مدنی قانون. دارد هم اجرت درخواست حق کار این برای او مواردی در و است نرفته شمار به او الزامی
 که صورتی در او، سالمتی تأمین و کودک حقوق رعایت منظور به همه، این با. است کرده تأکید بچه شیردادن به مادر
 (.14) است شمرده الزامی را آن نباشد، ممکن مادر شیر از غیر به طفل ذیهتغ

 

 تربيت: و تعليم -

 و خواندن شرعی، احکام و قرآن آموزش بر ویژهبه شده، معرفی او حقوق زمره در کودک تربیتِ و تعلیم دینی، هایآموزه در
 تعلیم ایران، قوانین براساس است. رفته شمار به جبوا گاه و شده تأکید او به رزمی و عملی هایمهارت برخی و نوشتن
 (.3) اندشریك مسئولیت این در همگی کودک، اولیای و دولت و اوست مسلّم حق کودک

کودك: به روحی و جسمی خشونت اعمال از پرهيز

 کنوانسیون 19 ماده 1 بند بر بنا سبب، همین به. است کودکان شخصیت تخریب عوامل از یکی روحی، و جسمی خشونت
 جهت در را آموزشی و اجتماعی اجرایی، قانونی، هایاقدام: »اند شده متعهد کمیسیون طرف کشورهای کودک، حقوق
 دین در .«آورند عمل به سوءاستفاده و رسانیآسیب روحی، و جسمی خشونت هایشکل همه برابر در کودک از حمایت
 شکایت خود فرزند از السالم علیه علی امام حضور در مردی وقتی که چنان است، شده جدی توجه مهم این به نیز اسالم
 کندمی بیان حدیث این واقع، در .«طوالنی نه ولی ،(کن قهر) کن دوری او از بلکه نزن، را او: »فرمود السالم علیه امام کرد،
 کودک عواطف از بلکه نباشد، بدنی تنبیه تنبیه، این که است آن بهتر گیرد،می انجام کودک تربیت برای تنبیه اگر که

 شخصیت تخریب و سرخوردگی همچون فراوانی عاطفی و روحی مشکالت ساززمینه بدنی، تنبیه که چرا شود، استفاده
 نباید دوری این البته. بردمی پی خود اشتباه به مرور به خود، او شود، دوری کودک از که زمانی ولی شود،می کودکان
 از و شود روحی مشکالت ساززمینه و بگذارد عمیق اثر کودک عواطف روی سو یك از است ممکن که شود؛چرا طوالنی
 به دادن دستور از پس السالم علیه امام بنابراین،. شود کاسته تربیتی ابزار این تأثیر از بودن، طوالنی اثر بر دیگر، سوی
: فرمایدمی آله و علیه اهلل صلی خدا رسول .نشود طوالنی والدین، گرفتن فاصله این که کندمی سفارش درنگبی دوری،

 (.11) «گیردمی خشم کودکان و زنان خاطر به که چنان آن گیرد،نمی خشم چیز هیچ به خداوند»

 :کودك مقام به احترام  -

 ولرس رو، ازاین. شود گذارده احترام هاآن شخصیت به و شوند واقع محبوب دارند، دوست دیگری انسان هر مانند کودکان
.« کنید وفا آنان به خود وعده به و ترحم آنها به و را خود کودکان بدارید دوست: »کند می سفارش آله و علیه اهلل صلی خدا

 رو ترش او با و کنید باز وی برای را نشستن جای و دارید گرامی را او برید، می را فرزندتان نام وقتی: »فرماید می همچنین
 از موارد، این همه واقع، در .«شودمی نوشته او برای ایحسنه ببوسد، را خود فرزند کسی گرا: »فرمایدمی باز .«نباشید
 خود کودک مقام به آن، کردن رعایت با توانند،می والدین که است کودکان به کامل و درست گذاری احترام هاینشانه
 (.15) کنند برآورده را او روانی نیازهای و شوند قائل ارزش

 آنند بر مشهور» : که گرددمی برداشت چنین آن، یعامه شرایط و تکلیف بحث در اسالمی حقوق و فقه مبانی از که آنچه
 عبارت شرایط آن از مسلم قدر. است شرط چند بر مشروط فعلیت، مقام در تحریمی، چه و ایجابی چه الهی تکالیف تمام که

 آنجام از ناتوان، و دیوانه کودک، یدرباره پس. شوندمی نامیده تکلیف یعامه شرایط که التفات و قدرت عقل، بلوغ،: از است
 تکلیف یعامه شرایط از که است عقل و بلوغ فقه، در کمال از مراد همچنین .«ندارد وجود فعلی حکم غافل و تکلیف دادن

 (.5شوند ) می محسوب
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 تربيت کودك از منظر اسالم هایروش

 از»: است فرموده رابطه این در( ع) علی امام کهچنان است کریم قران تعالیم با آشنایی فرزند دینی تربیت بنای سنگ اولین
 «بیاموزد او به را قرآن و کند تربیتش خوبیبه و بنهد او بر نیکو نامی که است این مادر و پدر بر فرزند حقوق جمله

 این در( ص)پیامبراکرم کهچنان است فرزند بر مادر و پدر وظایف جمله از حرام و حالل و اسالم احکام به فرزند کردن آشنا
 باشد سالگی ده سن از کنید تنبیه خواستید اگر و کنید نماز به وادار سالگی هفت سن در را فرزندانتان: »است فرموده رابطه

 «.کنید جدا را هاآن خواب بستر بیشتر سن این از و

 در متعال خداوند. است نموده تشویق و ترغیب فرزندانشان و خود نیکوی تربیت به را والدین و است تربیت مکتب اسالم
 خود خانواده و خود اید؛آورده ایمان که کسانی ای نَارًا؛ أَهْلِیکم وَْ أَنفُسَکمُ قُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ أَیه َا یَا: »است فرموده کریم قرآن

 أدَّبوهُم؛ و الخَیر اُهلِیکُم و انفُسَکُم عَلّموا: »فرمایندمی شریفه آیه این فسیرت در( ع) امیرالمومنین موال.« دارید نگاه آتش از را
 اهمیت گرفت، قرار مطالعه مورد که ایآیه به توجه با.« کنید تربیت را آنان و بیاموزید خوبی خود خانواده و خود به یعنی
 خوبی به اگر که رودمی امید گیرند؛می قرار الدینو سرپرستی تحت که فرزندانی. شودمی آشکار خوبی به فرزندان تربیت
 والدین سوی از هدیه بهترین تواندمی فرزندان تربیت زیرا گردند؛ واقع جامعه و خود برای مفیدی افراد بتوانند شوند؛ تربیت
 (.12) شودمی محسوب فرزندان برای

 رودمی میان از ثروت زیرا! ثروت و مال نه است ادب دان،فرزن برای پدران میراث بهترین: »فرمایدمی( ع) صادق امام حضرت
 زیرا است؛ واالئی ارزش دارای باشد، شده تربیت ضمیر روشن و ایمان با خانواده در که کودکی.« ماندمی پایدار ادب و

 شایسته و صالح فردی تواندمی تردید بدون شود؛ تربیت نیکو کودکی اگر و است استوار صحیح تربیت پایه بر انسان زندگی
 صالح فرزند اثر زیرا باشد؛می والدین برای نیز اخروی اجر دارای تردید بدون فرزند، خوب تربیت. گردد واقع جامعه برای
. دهدمی قرار تکریم مورد صالح؛ فرزند تربیت خاطر به آنها متعال خداوند و رسدمی هاآن به همواره والدین؛ مرگ از پس

 از و بیاموزد دانش را او خوبی به و کند تربیت خوب را او و باشد داشته دختر کس هر: »فرمایندیم( ص) بزرگوار پیامبر
 خواهد دوزخ آتش برابر در پدر سپر و مانع دختر آن سازد، مندشبهره وفور به فرموده، عطا او به خداوند که هائینعمت

 آن. است گردیده ارائه( ع) صادق امام حضرت توسط ،کودک تربیتی مراحل بندی طبقه ترینمعروف و ترینمناسب.« بود
 امام. دادند قرار توجه مورد را شخصیتی و عاطفی روانی، جسمی، رشد مسائل تمام روایت، این در تلویحی طور به بزرگوار
 هب و کن، تربیت سال هفت مدت به را او سپس کند، بازی سال هفت تا کن رها را خود کودک: »فرمایندمی( ع) صادق
 و خیر هیچ صورت این غیر در و بهتر، چه گشتی موفق امر این در اگر بده؛ قرار خود مالزم مشاورو دیگر سال هفت مدت
 مرحله سه به جوانی مرحله به رسیدن تا را کودک تربیتی مراحل( ع) صادق امام روایت، این در.« بود نخواهد او در ثمری
 آن سوی از رهنمودهائی اساس بر که باشدمی خاصی ویژگی دارای مراحل این از کدام هر. کنندمی بندیطبقه ساله هفت

 آن بتوانند مربیان و والدین که داشت انتظار توانمی ارزشمند، رهنمودهای این از آگاهی با. است گردیده توصیه بزرگوار
 (.13) باشند خود هخانواد و جامعه و خود برای الیق فردی که کنند تربیت فرزندانی است، شایسته که چنان
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 گيری:بحث و نتيجه -4

 همه مساعدت و حمایت و آنان تربیت در اساسی یاندیشه عنوان به کودک حقوق شمردن محترم یاندیشه امروز جهان در

 هداد نشان بزهکار جوانان یا نوجوانان وضعیت بررسی. رود می شمار به کودکان روانی و روحی سالمت فکری رشد در جانبه

 مشاهده را روانی و روحی هایشکنجه از یکی شرایطی بنابر یا و شده تضییع کودکی ایام در آنان حقوق موارد اکثر در که

 برای سالم فردی ورود و سالم ایجامعه ساختار برای کودک ذاتی حقوق به اسالم خصوصاً الهی ادیان که آنچه. اندکرده

 را حقوق همان موارد از بسیاری در نیز کودک حقوق کنوانسیون است، نظر مد جامعه سالمت برای اندیشی دگر و دگرگونی

 کارشناسان و حقوق محققان که آنچه. است کرده ترغیب آن حصول برای را جهانی جامعه و شده یادآور بسیار خود مواد در

 به نیازمند که است طفلی ساله 15 پسر یا ساله 9 دختراین است که  دارند، تأکید بدان دینی حتی و اجتماعی مسایل

 اعتقاد واقع در. گیرد قرار حمایت مورد او فکری بلوغ به رسیدن و او اجتماعی شخصیت رشد که است آموزشی هایبرنامه

 .گردد برطرف موجود هاینارسایی تا گیرد قرار اسالمی کشورهای گذاری قانون جریان در بایست می پویا فقه به

 بر مختلف ادوار در آنان حقوق از دفاع و اطفال مقابل در جوامع العملعکس که دارد آن زا حکایت کودکان حقوق تاریخ

 تحوالت در توجهی قابل نقش اسالمی فقه حسب بر اسالمی کشورهای میان این در. است بوده متفاوت شرایط حسب

 و دوستیانسان که جهانی تبمکا و کودک حقوق طرفدار مذهبی عقاید ترویج با. اندداشته نوجوانان و کودکان حقوق

 اجتماعی شرایط طی که آنان حق یك عنوان به منحرف یا و بزهکار نوجوانان و کودکان اصالح کرد،می ترویج را نودوستی

 از بسیاری مشترک آوردره نوجوانان، و کودکان مورد در مخصوصاً بشردوستانه، یاندیشه. گردید تلقی اندآورده روی بزه به

 تغذیه، حیث از کودکان از حمایت ضرورت و المللیبین هایهمکاری جلب پرتو در( اسالمی کشورهای جمله از) کشورها

 نوامبر 22 در کودک حقوق یاعالمیه تصویب به به منجر و گرفت خود به عملی صورت...  و پرورش و آموزش بهداشت،

 جهان یکشورها تأثیرپذیری طرفی از (.11) شد 1992 دسامبر 14 یقطعنامه ،1955 نوامبر 29 یقطعنامه ،1959

 پذیرش ضرورت و هاقطعنامه و هااعالمیه این از( بشرحقوق هایسازمان و کشورها سایر از تبعیت به نیز اسالمی کشورهای)

 خود نوع در داشته، اسالمی کشورهای دینی هویت در ریشه که عرفی و دینی مبانی به توجه با کودکان واقعی حقوق

 . آیدمی شمار به کودک حقوق پیرامون یتحول
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