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مقدمه 

بشرى  جامعه  شالوده ى  و  اوليه  خانواده، هستهى 
است. بـه همـين جهـت حمایـت از خـانواده و تأمين 
و  دولتهـا  سوى  از  فرزندان،  و  مادر  و  پدر  حقوق  
ــژه اى برخـوردار است.  قـانون گـذاران از اهميـت وی
در  فرزندان  با  مادر  و  پدر  ميان  رابطهى  خانواده،  در 
زمره ى وقایع حقوقى است كـه نظـم آن بـه قانون 
سپرده شده است. حضانت و به دنبال آن تربيت كودك 
در شمار نهادهاى اجتماعى است كه به وسيلهى قواعد 
امرى احاطه و اداره مىشود و تراضـى در آن سـهمى 
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و  پدر  ميان  روابط  تنظـيم  در  دارد.  فرعـى  و  نـاچيز 
نتيجه  در  و  از كودك  بر حمایت  تكيه  فرزندان  مادر 
تنظيم و اداره ى سلطهى طبيعـى است كه هر پدر و 

مادرى بر فرزند خود دارند.

خانواده  حقوق  زمينهى  در  مطالعهاى  گونه  هر 
آنكه  از  بيش  فرزندان  با  والدین  رابطهى  و خصوصًا 
جنبهى حقوقى داشته باشد واجد جنبه اخالقى است 
اصـلى  منشـأ  و  مبنـا  به  توجه  عدم  است  بدیهى  و 
بيراهه  به  را  قواعد مربوط یعنى اخالق و مذهب، ما 
بـه قـانون  با توسـل  تنها  بنابراین  سوق خواهد داد. 
نمىتوان روابط آنها را با یكدیگر تنظيم ساخت بلكه 
بایسـتى  خـود  وظيفـه شـناس  و  دلسـوز  والدین 
نهایت سعى و تالش خویش را در جهت رشد جسمى 



وضعیت تعلیم و تربیت کودک در نظام حقوقی ایران10

و روحى كودك به عمل آورند.

بعد  در  بزرگسالى  تا  نطفه  انعقاد  هنگام  از  انسان 
نيـز،  معنـوى  بعـد  در  و  مـىكنـد  رشـد  جسمانى 
او  اخالق  و  ایمان  عقل،  فكر،  عواطف،  احساسات، 
معنـوى  بعد  تربيت  و  است  تربيت  حال  در  همواره 
است كه شخصيت واقعى انسان را تشـكيل مـىدهـد 
در  تربيـت  اسـت.  اخالقـى  ارزشـهاى  حامـل  و 
و  روحى  پرورش  معناى  به  به  نيز  حقوقى  اصطالح 

اخالقى )معنوى( كودك استعمال شده است.

تداوم و بسط حيات بشر از طریق تربيت كودكان 
و البته آمـوزش و تعلـيم آنـان ميسـر اسـت. در عصر 
حاضر، امر تربيت، یكى از امور با ارزش و مهم تلقى 
ملتهاى  تمـامى  اسـتثناء  بـدون  به گونهاى كه  شده 
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رسمى،  متفاوت  و  مشابه  سازوكارهاى  با  جهان 
شبهرسمى وغير رسمى به آن همت گماشتهاند.

در حقوق اسالم به موضوع تربيت فرزندان ارزش 
ــاده اى داده شده است و یكى از وظایف مهم  فوق الع
تربيت  به  این است كه  فرزندان  برابر  پدر و مادر در 
اخالقى و پرورش فكرى و عقلى آنان همـت گمارند 
و كودكان و نوجوانان را به تحصيل علم و فراگيرى 
و  معاش  امـرار  بـراى  مناسـب  شـغلى  آگاهىهـاى 

رفع حوائج ضرورى زندگى وادار و تشویق كنند.

با عنایت به وجود دو بعد مادى و الهى در انسان 
از یك سو و اختيار و اراده ى او از سوى دیگر، نقش 
بر  آن  اهميت  و  بوده  انكار  قابل  غير  حقيقى  تربيت 
رفيع  بـس  از جایگـاهى  لـذا  نيسـت،  پوشيده  كسى 
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كسانى  »اى  مىفرماید:  كریم  قرآن  است.  برخوردار 
ــد خود و خانواده ى خود را از  كه پيرو خدا گردیده ای
)ص(  اسالم  پيغمبر  از  كنيد.«1  حفظ  )جهنم(  آتش 
سؤال شد پـدر در برابـر فرزنـد چـه تكـاليفى دارد؟ 
پيغمبر )ص( در جواب فرمودند: »براى فرزند نام نيكو 
او شغل  به  و  تربيت كنـد  را درست  او  انتخاب كند، 
مناسب بياموزد.«2 حضرت على )ع( نيز در مورد شدت 
ایشان  دارند،  زیبـایى  تعبيـر  تربيـت  به  انسان  نياز 
به  محتاج  زرع  و  كشت  كه  »همچنان  مىفرمایند: 
مىشود،  خشـك  و  پژمرده  آن  بدون  و  است  باران 
صاحبان عقل نيز محتاج آموختن آداب هستند و بدون 

1. سوره مباركهى تحريم: ٦: »يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم ناراً.« 
2. كافى، ج ٦ : ٤٨ .
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آن بىشك پژمرده مىشوند.«1

روانى  و  اخالقى  حمایت  به  نيز  ایران  حقوق  در 
كودك توجه شـده اسـت. مـاده ى 11٠٤ ق.م در این 
زمينه چنين مىگوید: »زوجين بایـد در تشـييد مبـانى 
خـانواده و تربيـت اوالد خـود بـه یكـدیگر معاضدت 
نمایند.« در ماده ى 11٧ همان قانون نيز مقرر گردیده 
توانایى خود  است: »ابوین مكلف هسـتند در حـد و 
به تربيت اطفال خویش برحسب مقتضى اقدام كنند 
این  به  نيل  بـراى  بگذارند.«  مهمل  را  آنها  نباید  و 
را  است طفل  داده  اجازه  ابوین  به  گذار  قانون  هدف 
تنبيه كنند ولى این تنبيه باید در حـدود تأدیب و براى 
تربيت اخالقى و معنوى و در حدود متعارف باشد )م 

1. غررالحكم و دررالكلم، ج 2: ٥1٣.
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11٧9 ق.م(.

بشر  توجه  كودك،  تربيت  اهميت  همچنين 
دوستان را بـه خـود جلـب كـرده بـه اقـدامات قابـل 
از  است.  انجاميده  بينالمللى  سطح  در  مالحظهاى 
جمله در سال 1929 به اهتمام جمعى از عالقهمنـدان 
به مسائل تعليم و تربيت، مركزى تحت عنوان »دفتر 
بـه  و  شـد  تأسـيس  تربيـت«1  و  تعلـيم  بينالمللـى 
نتایج تحقيقات و تجربيات مربوط به تعليم  مبادلهى 
عضـو  كشـورهاى  بـين  جهان،  سراسر  در  تربيت  و 
گامهاى  تربيت،  و  تعليم  بينالمللى  دفتر  پرداخت. 
بلندى در جهت هشـدار دادن بـه جهانيـان برداشـته 
بار  یك  سال  دو  هر  كه  جلساتى  محصول  و  است 

1. Bureau Internatioal d’Education / BIE
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در مقر خود، شهر ژنو، تشكيل مىدهد، بـه صـورت 
توصيه نامههایى در اختيار ملل عضو گذاشته است.1

تحت  دیگرى  بينالمللى  نهاد   ،19٤٥ سال  از 
عنـوان »سـازمان فرهنگـى و تربيتـى و علمـى ملـل 
متحد« یا »یونسكو«2 به وجود آمد تا بر وضع تعليم 
اجتماع  اعضاى  عنوان  به  جهانيان  عمومى  تربيت  و 
سراسر  در  تاكنون  نيز  یونسكو  كند.  نظارت  بزرگ 

جهان دست به اقدامات وسيعى زده است.

باالخره، سازمان ملل متحد در اجالسيهى عمـومى 
مـورخ دهـم دسـامبر 19٤٨ خـود، اعالميـهى جهانى 

1. غالمحسين شكوهى، 1٣٦٨: ٤٦ .
2. United Nations Educational Scientific and Cultural or-
ganization .
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حقوق بشر را به تصویب رسانده كه در ماده ى 2٦ آن 
تأیيد  زیـر مورد  به شرح  افراد  تربيت  تعليم و  حقوق 

ملل عضو سازمان قرار گرفته است:

1- هر كس حق دارد كه از تعليم و تربيت بهرهمند 
اوليه  مراحـل  در  بایـد الاقـل  تربيـت  و  تعليم  شود. 
باشد.  اجبارى  ابتدایى  آموزش  و  مجانى  ابتدایى  و 
دسـترس  در  كلـى  طـور  بـه  بایـد  فنى  تعليمات 
همگان و تعليمات عاليه بر حسب استعداد در دسترس 

عموم قرار گيرد.

شخصيت  توسعهى  به  باید  تربيت  و  تعليم   -2
آزادىهـاى  و  بشـر  حقـوق  احترام  تقویت  و  انسان 
اساسى متوجه گردد و تفاهم و گذشت و مؤدت را بين 
كليهى ملل و دستههـاى نـژادى و مـذهبى بـه وجود 
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آورد و موجب پيشرفت فعاليتهاى ملل متحده در راه 
حفظ صلح شود.

تربيت  و  تعليم  نوع  انتخاب  در  مادر،  و  پدر   -3
فرزندان خود، نسبت به دیگـران اولویـت دارنـد.

بيـنالمللى  سطح  در  دیگرى  معاهدات  همچنين 
تربيـت  بـه  كـه  اسـت  رسـيده  ـــب  تصویـ ـــه  بـ
كـودك پرداختهاند، از جمله كنوانسيون حقوق كودك 
است كه یك مبحث از رسـاله بـه آنهـا اختصـاص 

داده شده است.

در  پژوهش  به  شخصى  عالقهى  به  عنایت  با 
را  كودك  تربيت  موضوع  كودكان،  حقوق  زمينهى 
هدف  و  كردم  انتخاب  او  حقوق  از  یكى  عنوان  بـه 
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در  كـودك  تربيـت  جایگـاه  كـه  اسـت  این  اصلى 
به  توجه  با  و  سازیم  روشن  را  ایران  حقوقى  نظـام 
رسالت علم حقوق در ایـن زمينـه بـه تنظـيم روابـط 
بـين اشخاص مختلف مرتبط با امر تربيت بپردازیم و 
آسيبهاى اجتماعى در این زمينه را با افزایش سطح 
آگاهىها و اطالعات )از دید حقوقى( بيشتر مورد توجه 

قرار دهيم.

با دقت نظر در مطالب عنوان شده، سؤالهاى اصلى 
تحقيق موارد زیر مىباشد.

مفهوم  این  آیا  و  چيست  تربيت  مفهوم   -1
نهادهاى  با  آیا  و  مىباشد  نيز  تعليم  دربرگيرنده ى 

دیگـر حقوقى نظير حضانت، اشتراكاتى دارد.
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ایران،  موضوعهى  مقررات  در  كودك  تربيت   -2
جایگـاهى  چـه  كـودك  حقـوق  كنوانسيون  و  فقه 

دارد.

تكليف  كجاست،  آن  ضوابط  و  حدود  قلمرو،   -3
والدین در این زمينه محـدود بـه چـه مـواردى است، 
و در صورت اختالف نظر والدین در این زمينه راه حل 

چيست.

دیگرى  افراد  كودك،  تربيت  زمينهى  در  آیا   -٤
آیا در این زمينـه  نظير قيم و وصى تكليفى دارند و 
تكليفى متوجه دولت و سازمانهاى دولتى مىباشد یا 
تنها به وظيفهى والدین در این زمينـه اكتفـا مىشود.

٥- ضمانت اجراى این تكليف چيست. آیا نقص در 
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تربيت، مسـئوليتى بـراى والـدین از جهـت پرداخت 
خسارت ایجاد مىكند؟

این عناوین و سؤاالت به طور مستقيم هنوز مورد 
بررسى قرار نگرفتهاند، براى نيل به این مقصود در فصل 
اول، زیر عنوان كليات و مفاهيم، از جایگاه تربيت در 
حقوق كودك، تعریف تربيت، بررسـى مفهوم تربيت 
از دیدگاه علوم مختلف، مفهوم كودك و بررسى معيار 
كودكى در دیـن اسـالم و قـوانين ایـران و معاهدات 
بينالمللى و همچنين تكليف تربيـت كودكـان خـارج 
از ازدواج و كودكـان عقـب مانده ى ذهنى در حقوق 

ایران سخن خواهيم گفت.
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فصل اول 

کلیات و مفاهیم
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1-1 : بحث تربیت کودک

1-1-1 : تاریخچه

است  موضوعاتى  محورىترین  از  كودك  حقوق 
خـود  به  را  ملتى  هر  اندیمشندان  توجه  تنها  نه  كه 
معطوف داشته است و با نگرشهاى گوناگون بر پایه 
ارزشگرایى فرهنگى مورد توجـه قـرار گرفتـه، بلكه 
ــژه اى برخوردار  در محافل بينالمللى هم از جایگاه وی
عملى  و  نظـرى  معنوى،  و  مادى  تكامل  زیرا  است، 
جوامع انسانى در گرو توجه تام به این امر خطير است.

مربى و كردگار هستى، نه تنها انسان را در مقام 
و »قـدر فهـدى«  نعمت »خلق فسـوى«  از  تكوین 
برخوردار ساخته بلكه در نظام تشریع به بسط حق و 
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اعتدال و تناسب در اندیشه و رفتـار در پـرورش وى 
فرا خوانده است تا بر پایهى كرامت انسان و مصـلحت 
زندگى  در  آرامـش  و  امنيـت  اسـتقرار  بـه  جامعـه، 
و  قسط  پایههاى  و  ورزد  اهتمام  اجتماعى  و  فردى 
عدل را در سلوك اجتماعى استحكام بخشـد و روابط 
انسانى را بر پایه انس و الفت و رحم و مروت گسترده 

سازد.

باید بدانيم مدیریت فرداى جامعه به دوش مردان 
و  معرفـت  سـير  در  كه  است  خودباورى  زنان  و 
بر مبناى  شناسایى حقوق حقهى خود و آحاد جامعه 
تفكرى ارزشمـدار و توحيـدى تـالش نمـوده و وارد 
عرصه عمل مىشوند. این خود باورى در جستجوى 
چالش و انگيزش ناشى از اهداف ارزشـمند و واالست 
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كه باعث افزایش كارآمدى شخصى و عزت نفس در 
انسان مىشود.

خانواده نخستين كانون و محيط اجتماعى است كه 
دو نسل بارور و نورسته آنجا در كنار هم بـه زیستن، 
كودك  و  مىپردازند  زندگى  عميق  ارتباط  و  تعامل 

تحت سرپرستى و تربيـت قـرار مـىگيـرد.

بنابراین با توجه به این كه نيمى از جمعيت كشور 
را كودكان تشكيل مىدهنـد و نيـز اهميـت تربيـت 
آسيبهاى  وجود  با  همچنين  و  خانواده  در  كودك 
كودكان  از جمله،  كودكان  مورد  در  موجود  اجتماعى 
ضرورت   ... و  آزارى  كودك  خيابانى،  كودكان  كار، 
روشـن  موضـوع  ایـن  خصوص  در  گذارى  سياست 

مىشود.
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و  روحى  قواى جسمى،  به جهت ضعف  كودكان 
عدم استقالل، نيازهاى ویژه خـود را دارنـد كـه رفع 
آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه 

است.

حقوق  شناسایى  كه  نماند  دور  نظر  از  نكته  این 
با  بلكه  است  نداشته  هموار  چندان  مسيرى  كودك، 
گذر از سنگالخها و با به پشت سرگذاشتن دورانهایى 
قرن  اواخر  در  تقریبى  صورت  به  پرماجرا،  و  سخت 
نوزدهم، به مرحلهاى از تاریخ رسيده است كه مىتوان 
از آن به دوران شناسایى حقوق و احتـرام به كودك 

نام برد.

كودكى،  تاریخ  كتاب  نویسنده ى  دیماس،  لوید 
طى  تاریخ،  گذشته  در  را  كودك  با  برخورد  مسألهى 
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شش دوران زیر گزارش مىكند: 1

نمىتوان  چند،  هر  كشى:  كودك  دوران  ـ  اول 
زمان مشخصى را براى ایـن دوران تعيـين كـرد امـا 
تا  دست  دور  گذشتههاى  از  آميز  خشونت  رفتار  این 
او ریشـهى  ادامه داشته اسـت.  قرن چهارم ميالدى 
این عمل را در وجود ویژگى »كفایت و یا سودمندى 
در  آن  وجـود  عـدم  و  بزرگسـاالن  در  اجتمـاعى« 
چون  كه  است  آن  بر  و  مىكند  جستجو  كودكان 
كودكان بارى گران بر دوش جامعه بودند لذا كشـتن 
و سربه نيست كردن آنان یكى از طرق رهایى از آن 

1. Demaus, L. the History of childhood . Psychohistory 
press , New York 1974. In child Development: concepts, 
lssues, and Readings. By Richard A. Hanson and Rebecca 
Reynolds. West publishing company,New York, 1980 p. 15-
20.
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بوده است. در واقع سقط جنين و سربریدن كودكـان 
یكى از راههاى حفظ و بقاى جامعه بوده است. 1

این  سابقـهى  یا  و  ریشه  كه  داشت  توجه  باید 
طرز برخورد با كودك را، البته در سطحى متعادلتر، 
نمود.  یونانيان سراغ  اندیشههاى  و  افكار  مىتوان در 
مثًال افالطون بر آن بـود كـه مـردان و زنـان را در 
و  كرد  محروم  فرزند  داشتن  حق  از  باید  باال  سنين 
دولت را موظف به اجراى آن نمود.2 نيز ارسـطو بـر 

1. به نقل از سيدعلى اكبر حسينى، پاييز 1٣٧٠ و بهار 1٣٧1: .٣٨ 2. همان: ٧ 
و يا منبع اصلى زير مراجعه شود.

Summer, W.G. Folkways. Dever publication, New York 
1960. P. 308.

منبع  از  نقل  به  شود.  مراجعه  افالطون  جمهوريت  كتاب  يا  و   ٧ همان:   .2
پيشين. 
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آن بود كه كودكان معيوب و ناقص الخلقه حق ادامهى 
حيـات ندارنـد و الزم اسـت از ميـان برداشـته شوند.1

در  تفكر  طرز  این  تنبيه:  و  تحقير  دوران  ـ  دوم 
طول ده قرن، یعنى از قرن چهـارم تـا چهـار دهـم 
دوران  ایـن  در  است.  بوده  رواج  اوج  در  ميالدى، 
جامعـه از درك ماهيـت و طبيعـت كـودك عـاجز و 
ناتوان بود و كودك را موجودى ناپاك مىدانست كه 
اعمال تنبيهات بدنى شدید، تنهـا راه برخـورد بـا این 

گرایش نامطلوب است.

سوم ـ دوران حيرت و دودلى: در این دوران، كه 
مـىگيـرد  بـر  در  را  هفـدهم  تـا  چهـاردهم  قرن 

1. همان: ٧ و يا كتاب سياست ارسطو مراجعه شود. به نقل از منبع پيشين.
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نظریههاى دیگرى، متفاوت از آنچه كه تا این زمان 
وجود داشت، ارائه گردید. و مهمترین اثر آنها ایـن بود 
طبيعت  و  ذات  ناپاكى  و  خباثت  به  اعتقاد  مساله  كه 
ــاى زمينه براى بروز  كودك زیر سؤال رفت و تا اندازه
تردید و دودلى در افكار و اذهان مردمان فراهم آمد. 
شاید بتوان از این دوران، به »دوران انتقالى« نيز تعبير 
نمود، زیرا از یك سو اندیشههاى پيشين هنوز كامًال 
رنگ نباخته بود و از سوى دیگر نظریـه جدید، دائر 
بـودن  اصيل  و  ذاتى كودك  بودن خباثت  بر موهوم 
كه  آنچنان  اذهـان،  در  را  نيـز جـاى خـود  تربيـت، 

باید، باز نكرده و مورد قبول عام قرار نگرفته است.

این دوران  چهارم ـ دوران تسامح و آسانگيرى: 
كه قرن هفدهم و هجـدهم را در بـر مـىگيـرد، نقطه 



وضعیت تعلیم و تربیت کودک در نظام حقوقی ایران 30

پایان بر اندیشههاى دوران پيشين است. زیرا والدین 
آنان موجـوداتى هستند  قانع شده بودند كه كودكان 
كه، مىتوانند با دخالت و توجه آنان، افرادى سالم و 
ایـن طـرز تفكـر، خشونت  نفـوذ  اثر  بر  باشند.  مفيد 
انسانى، جاى خود را به عطوفت،  و برخوردهاى غير 
كه  عميقى  فاصـلهى  و  مـىدهـد  و همدلى  تشویق 
بين كودك و والدین وجود داشت از ميان آنان رخت 

بر مىبندد.

پنجم ـ دوران جامعه پذیرى: این دوران كه حدود 
یك و نيم قرن را، یعنى آغاز قرن نـوزدهم تـا اواسط 
در  تغييرى چشمگيرى  با  برمىگيرد،  در  بيستم  قرن 

روان شناسى كودك همراه بوده است.

در این دوران، این اندیشه كه مىتوان كودك را 
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انسـانى  صـورت  بـه  تربيـت  و  آمـوزش  طریق  از 
دریـك  و  انسـانى،  خوى  و  خلق  واجد  اجتماعى، 
كـالم، موجـودى مطلـوب و آرمـانى در آورد مـورد 
هر  در  مىگيرد.  قرار  شناسان،  روان  اغلب  حمایت 
بـا  برخـورد  ویژگـى  یـا  و  عنصـر  مهمترین  صورت 
كودك در این دوران تأكيد بر روى عوامل آموزش و 

تربيت، از طریق اصالح محيط خارج از او مـىباشد.

از  باالخره  و  همدردى:  و  تعاون  دوران  ـ  ششم 
قـرن  دوم  نيمـه  از  كـه  همدلى،  و  همدردى  دوران 
بـرد.  نـام  مىتوان  مىشود،  آغاز  بعد  به  بيستم 
ویژگـى مهـم ایـن دوران را مـىتـوان در دو عنصـر 
عنصر  از  استفاده   )2 و  كودك،  حقوق  شناسایى   )1
عاطفه و محبت در برخورد با كودك خالصه نمـود. 
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تربيت  و  پرورش  مسئوليت  بيشترین  دوران  این  در 
كودك متوجه والدین است و توقعات و انتظارات آنان 
از كودك چندان نامعقول نيست. هدایت و راهنمایى 
و تربيت كودكان از وظایف والدین شـمرده مـىشود 
و  است  قرین  محبت  و  عاطفه  عنصر  با  مهم  این  و 
هرگز بـا اعمـال تحكـم و قـدرت خلـط و یـا آميخته 

نمىشود.1

1-1-2 : مقام کودک در اسالم

اهميت  داراى  اسالم،  دیدگاه  از  كودك  تربيت 
از  خـانواده  نهـاد  اصـوًال  مـىباشـد.  ــاده اى  فوق الع
فراوانى در  تأكيد  برخوردار است و  ــژه اى  وی قداست 

1. سيد على اكبر حسينى، پاييز 1٣٧٠ و بهار 1٣٧1: ٣٩ به بعد.
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اركـان  اسـتقرار  و  تحكيم  و  خانواده  تشكيل  جهت 
این نهاد مقدس در بيان آیات و روایات وجود دارد، به 
گونهاى كه پيامبر اسالم )ص( نكـاح را سـنت خود 
خود  از  را  عمل  این  كننده ى  استنكاف  نموده،  تلقى 
طرد مىكنند. )النكاح سنتى فمـن رغـب عـن سنتى 
این كانون  ایجاد  اهداف اصلى  از  فليس منى(. یكى 
مقـدس نيـز، هـدف واال و ارزشـمند ایجـاد فرزندانى 
است كه در پرتو تعاليم حيات بخش اسالم باید افرادى 
ازدواج  آیند، چرا كـه در اسالم،  بار  شایسته و صالح 
آرامش و رمز مودت و رحمت  و  باید عامل سكونت 
باشد و بدین گونه كانون خـانواده شور و گرمى خاصى 
و  ایجاد  یعنى  خود،  واالى  آرمانهاى  دنبال  به  یافته، 
پرورش نسلى صـالح و مفيـد تالش مىنماید. قرآن 
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كریم مىفرماید: »المال و البنون زینه الحيوه الـدنيا:« 
زینـت زنـدگى دنيـا مـال و اوالدند. در فرازى دیگر 
اوالد را در شمار خواستنىهاى درجهى اول این جهان 

به حساب مىآورد.

جنس  بين  فرقى  هم  فرزند  جنسيت  زمينهى  در 
پسر و دختر قایل نمىشـود و در بيـان پيشـوایان این 
مكتب از فرزند پسر به نعمت و از فرزند دختر به حسنه 
با این عنـاوین مهـر بطالن بر  تا  تعبير شده است،1 
را  تبعيض  گونه  هر  و  زده  جاهلى  منحط  فرهنگ 

محكوم و طرد نماید.

در تعاليم اسالمى آداب و دستوراتى در باب نكاح 

1. فروع كافى، ج ٦ : ٩ ، حديث ٨ .
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و مراحـل تشـكيل و رشـد جنـين تـا تولـد و مقاطع 
بعدى رشد آن وجود دارد كه همهى اینها مبين ميزان 
توجه و عنایت این مكتب به مقام ویـژه ى فرزند است. 
مكتبى كه به نهایت دقت و مراقبت والدین در همه 
این مراحل دسـتور داده و هـر گونـه ضرر رساندن به 

جنين را منع نموده است.

در  اسالم  توصيههاى  تمامى  منظور  بىشك 
زمينهى عقد و منع نكاح با برخى افـراد و حـق فسـخ 
حال  صالح  و  سالمت  و  رشد  تضمين  غيره  و  عقد 

اوالد آینده است.

را به عنوان خبرى  نوزاد  قرآن كریم خبر والدت 
در  چه  مىكند،  ذكر  بشارت  لفظ  با  بخش  مسرت 
او  به  مالئكه  كه  آنجا  )ع(  ابراهيم  حضرت  داستان 
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و همسرش مژده ى فرزنددار شدن را مىدهند و چـه 
كه  دعایش  اجابت  مقام  در  )ع(  ذكریا  با  برخورد  در 
چنين مىفرماید: »یا ذكریا انا نبشرك بغـالم اسـمه 

یحيى.«1

نوازد سنت عقيقه است  ایام والدت  از سنتهاى 
كه در واقع در مقـام اعـالم و اظهـار بهجـت و سرور 
به خاطر  قبال خالق هستى  در  نيز شكر و سپاس  و 

اعطاى نعمت وجود مولود جدید مـىباشـد.

پيامبر اكرم )ص( بر این قربانى نام نسكيه را هم 
نهاد كه از كلمهى نسك به معناى عبادت است، چـرا 

1. سوره ى مباركهى مريم: ٧ .
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كه با این عمل به سوى خدا تقرب مىیابند.1

واالیى  ارزش  از  اسالم  مكتب  در  فرزند  بنابراین 
برخوردار بوده، حتـى در مراحـل قبـل از والدت هم 
داراى حقوقى از جمله نهادن نامى نيكو بر او كه بعدها 
مایهى مباهاتش باشـد و تـالش در جهـت صحت و 

رشد و كمالش مىباشد.

از جمله دستورات ارزنده و برتر اسالم، عنایت ویژه 
كمال  مسـير  در  كودكـان  تربيـت  و  نگهـدارى  بـه 
است. كما اینكه عمده تالش انبياى عظام )ع( تعليم 
اكرم  پيـامبر  بعثـت  مقصـد  و  بوده  بشر  تزكيهى  و 
اخالقى  مكارم  اتمام  آن حضرت  فرموده ى  به  )ص( 

www.hawzah.net . 1. اصطالح شناسى حج، سايت
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انسانهاست.

جهان  مربى  و  معلم  اول  خداوند  كه  طور  همان 
عنـوان  بـه  نيـز  آنهـا  پيروان  و  انبياء  است،  خلقت 
ایفاى  و  راستاى خداگونگى  در  زمين  در  خلفاى خدا 
سـير  خطـى  چنـين  در  باید  الهى  خالفت  رسالت 
اما  نيست،  واجبى  امر  نسل  ازدیاد  اسالم  در  كنند. 
همت گماشتن براى حفظ و بقاى حيـات شایسـته و 
انسانى فرزندان از تكاليف مهمى است كه در درجهى 

اول متوجه والدین مىباشد.

انسانها  به  خطاب  زمينه  این  در  كریم  قرآن 
و  انفسـكم  قـوا  امنوا  الذین  ایها  »یا  مىفرماید: 
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مسائل  به  رسيدگى  بر  تأكيد  با  و  ناراً«1  اهلـيكم 
خانواده و فرزندان به كسانى كه در این مورد كوتـاهى 

و سـهل انگارى مىكنند وعده ى آتش مىدهد.

در اسالم، هر گونه اقدامى براى پرورش و تربيت 
كودكان، اگر چه خيلى جزئى و محـدود ماننـد ایجاد 
اجر  داراى  باشد  هدیهاى  اهداى  یا  آنها  در  سرور 
اخروى بوده و حتى نوعى عبـادت تلقـى مـىگردد. 
مصادیق فراوانى در زندگى پيشوایان دین و در رأس 
مصالح  تـرجيح  بـر  مبنـى  )ص(  اكـرم  پيـامبر  آنها 
كودكان بر هر مصلحت دیگرى وجود دارد. چه آنجا 
یارانش را  كه همـهى تشـریفات و مصـالح خـود و 
كنار نهاده و در مسير حركتشان طفلى چون امام حسين 

1. سوره ى مباركهى تحريم : ٦ .
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)ع( را این طرف و آن طرف دنبـال مىكرد تا او را در 
آغوش بگيرد! و چه آن روزى كه دو ركعت اخير نماز 
ظهرشان را سریع مىخواننـد در جواب سوال اصحاب 

مىفرمایند: مگر صداى شيون طفل را نشنيدید!

در  كردند  را طوالنى  زمان كه سجده  آن  در  چه 
آن  بـر  الهى  وحى  مىكردند  تصور  یاران  حاليكه 
بر  فرزندم  فرمود:  حضرت  ولى  شده  نازل  حضرت 
را طول  ناراحتش كنم و سجده  نخواستم  بود  دوشم 

دادم تا به زیر آمد.

اینها و نمونههاى بىشمارى، در طول تاریخ اسالم 
بيانگر حساسيت این مكتب در مقابل پرورش اطفال 
است، تا اینكه در سایهى سرپرستى و ارشادات والـدین 
انسانيت  و  انسـانى  جنبـهى  سرپرسـتان  سـایر  و 
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وجودش را شناخته و با پرورش ایمان، سعادت دنيوى 
و اخرویش تأمين گردد.1

1-1-3 : جایگاه تربیت در حقوق کودک

حقوق در یك معناى خود عبارت است از امتيازات 
ــژه اى كـه قـانونگـذار هـر جامعه  و توانایىهاى وی
براى افراد آن به رسميت شناخته و دیگران را مكلف 
حقوقى،  نظـام  هـدف  اسـت.  كـرده  آنها  رعایت  به 
جهت  در  هستى  جهان  در  او  سهم  و  انسان  حفظ 
دسـتیـابى بـه كمـال جسـمى و روحـى و معنوى 
است. در معناى دیگر كه معناى خاص و ویژه ى آن 

1. بدون ذكر نام نويسنده، )مقاله جايگاه فرزند و حضات او در گذشته(، 
.www.srlst.com 1٣٨1: ٣٥ به بعد. به نقل از سايت
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زمان  در  كـه  است  مقرراتى  و  قواعد  است مجموعه 
معين بر جامعه معين حكومت مىكند.

و  ملى  سطح  در  حقوقى  نظام  اجزاء  از  یكى 
بينالمللى مجموعهاى است كه در ارتباط بـا كودكـان 
تهيه و تنظيم شده است كه به آن حقوق كودك گفته 

مىشود.

فوق  مفهوم  دو  هر  بردارنده ى  در  كودك  حقوق 
قواعـد  از  نظـامى  كـودك،  حقـوق  واقع  در  است. 
است كه براى حفظ تماميت شخصيت كودكان و در 
شـده  تنظـيم  آنـان  وكمال  رشد  به  دستيابى  جهت 
حقوقى  كودك،  حقوق  از  منظور  كلى  طور  به  است. 
و  دارد  بـودنش  به سبب خردسـال  است كه كودك 
از قوانين  بنابراین آن قسمت  از آن محروم است.  یا 
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كه سن افـراد تـأثيرى در آنهـا نداشـته باشـد و در 
مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا مىشد، در 

محدوده ى حقوق كودك نمىگنجد.1

حقوق  بنيادى  مباحث  از  كودك  حقوق  مقولهى 
اقتصـادى  و  سياسـى  فرهنگـى،  اجتماعى،  بشرى، 
است و تربيت كودك یكى از مباحث مهم در حقوق 
كودك است، زیرا یافتههاى علمى نشان مىدهنـد كه 
سالگى  تا 1٥  تولد  در سنين  انسان  اصلى  شخصيت 
شكل مىگيرد و جرایم و كجروىهاى اجتماعى و یا 
كاميابىها و موفقيتهاى آینده ى افراد، ریشه در این 
دوره سنى دارنـد. بهداشـت روانـى، تربيـت صحيح و 
تحصيالت مناسب در سنين كودكى زیربناى محكم و 

1. شيرين عبادى، 1٣٨٦: ص الف.
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سالمى براى یك جامعه ایجاد مىكند.

كنيم،  نگاه  كودكان  حقوق  به  اگر  منظر  این  از 
بىتردید، تمامى حقوق كودكان در راسـتاى تحقـق 
معناى  یك  در  مىتوان  لذا  است،  آنان  كمال  رشدو 
عام تمامى حقوق كودكـان را حقـوق تربيتـى آنـان 
آنان  بهتر  رشد  براى  سازى  زمينه  نقش  زیرا  بدانيم، 
به طور كلى، كودكان موجـوداتى  فراهم مىآورد.  را 
وابسته، ضعيف و آسيب پذیر هستند و تغييرات محيط 
به نحو سلبى و ایجابى بر روند رشـد و تعـالى جسمى 
و روحى آنان تأثير مىگذارد؛ بر همين اساس كودكان 
نيازمند حمایت ویـژه هسـتند و قـوانين در این زمينه 
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ناظر به شرایط این چنين كودكان است.1

تداوم و بسط حيات بشر از طریق تربيت كودكان 
و نوجوانان و البته آموزش و تعليم آنـان ميسـر است. 
در عصر حاضر، امر تربيت، یكى ازامور با ارزش و مهم 
تلقى شده به گونهاى كه بـدون اسـتثناء تمامى ملتهاى 
جهان با ساز و كارهاى مشابه و متفاوت رسمى، شبه 

رسمى و غير رسمى بـه آن همـت گماشتهاند.

بنابراین، باید گفت، دریك معناى خاص، از جمله 
حقوق كودك، حق تربيت او مطـابق بـا آداب صحيح 
تربيتىاش  امور  به  تا  است  محق  كودكى  هر  است. 
رسيدگى شود و از تربيتـى مناسـب كـه بـه سالمت 

1. محمدحسنى، 1٣٨٧: كارشناسى سنجش و ارزشيابى تحصيلى و تربيتى 
http://isedor.persianbloany.ir .اصفهان
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روحى و روانى و شكوفایى قابليتها و استعدادهایش 
منجر شود، برخوردار گردد.

این حق كودك است كه او را براى زندگى آینده 
مهيا كنيم تا قدر عمر و انـرژى خـود را بدانـد حقوقى 
است كه محيط و خانواده و آموزشگاه باید به او عطا 

كنند.1

1. احمد بهشتى، 1٣٧٧ : 21٥ .
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1-2 : مفهوم تربیت

1-2-1 : واژه ی تربیت

1-2-1-1 : معنای لغوی تربیت

به  آن  از  فارسى  در  كه  عربى  كلمهاى  تربيت1 
آموزش و پرورش ترجمه مىشود.

معنـى  به  را  تربيت  نامه  لغت  در  دهخدا  مرحوم 
پـروردن، پرورانيـدن، پـروردن و آمـوختن آورده است. 
دكتر محمدمعين در فرهنگ فارسى خود براى تربيت 
3 معنـا ذكـر نمـوده اسـت: 1- پـروردن، پروراندن، 

2- آداب و اخالق را به كسى آموختن، 3- پرورش.

1. Education
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از نظر لغت ریشه Education ، نشان مىدهد كه 
از  كـودك  »بيرون كشـيدن  از:  است  عبارت  تربيت 
حالت نخستين و یا از خود بيرون آمدن او« و بعدها 
تغذیـه  و  پـرورش  در  كـه  مراقبتـى  معنـاى  بـه 
كودكان اعمال مىشود و نيز مراقبت در امر پرورش 
روحى آنان و آموختن علم یا عادات نيك به آنهـا به 

كار رفته است.

به عبارت دیگر مىتوان گفت كه به لحاظ معناى 
لغوى، این كلمه انگليسى به معنـاى پـرورش و رشد 
كلمه  ریشهیابى  با  مىباشد.  جسمى  غير  و  جسمى 
را  معنـا  ایـن  مىتـوان  نيز  عربى  لغت  در  تربيت 
كلمه  ذیل  مفردات  در  اصفهانى  راغب  استنباط كرد. 
سـوى  به  چيزى  تدریجى  حركت  را  تربيت  »رب«، 
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كمال تعریف مىكند و در جایى دیگر مىنویسد كه 
اسـت  پـرورش  و  تربيـت  معنـى  بـه  اصل  در  رب 
یعنى ایجاد كردن حالتى پس از حالت دیگر در چيزى 

تا به حد نهایى و كمال خود.1 

ابن منظور در لسان العرب تربيت را از ریشه ربو به 
معناى فزونى و نمو آورده است.2

استفاده مىشود كه  معتبر،  و  اصيل  از كتابهاى 
لغوى »ربو« و »ریـب«  ماده ى  با دو  تربيت  واژه ى 

1. راغب اصفهانى، مفردات: ٣٣٦.
2. ابن منظور، لسان العرب، ج ٥: 12٦. ابن منظور به كارگيرى واژه تربيت 
را تنها در چيزهايى درست مىداند كه قابليت و شأن رشد و نمو را در يك 
فرايند دارا باشند؛ از اين رو كاربرد آن را درباره فرزند و كشت و زراعت 
درست مىداند ولى كاربرد اين واژه را در چيزهايى ديگر كه قابليت رشد 

و نمو را نداشته باشند نادرست مىشمارند. همين، ص 12٨.
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مرتبط است.

به دليل  باب تفعيل است كه  كلمه تربيت مصدر 
مصـدرش  آن،  لغـوى  ریشـه  بودن  ناقص  و  معتل 

همانند »تزكيه« بر وزن »تفعله« آمده است.

تربيـت1  و  تعليم  كتابهاى  از  بسيارى  گرچه 
را  آن  »تربيـت«  واژه ى  ریشـهى  از  بحـث  هنگـام 
از ماده ى »ربو«ذكر مىكنند، ولى نویسنده عرب زبان 
كتاب النظام التربوى فى االسالم با استناد بـه برخـى 
كتابهاى لغوى معتبر تصریح كرده است: تربيت در 
بـه  اجمالى  مـراجعه  با  است.2  »رب«  ماده  از  لغت 

http://maroofyaran.net 1. ر.ك: حسين مهدى زاده، 1٣٨1. سايت
2. التربية فى اللغة مأخوذة من رب ولده و الصبى يربه«، باقر شريف قريشى، 

النظام التربوى فى االسالم: ٤1. به نقل از منبع پيشين.


