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 28/02/1392تاریخ دریافت مقاله: 
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 چکیده

حقوق کودکان از مسائلي است که در دین مبین اسالم و فقه امامیه بدان توجّه خاصي شده و قرآن به عنوان 

هتایي در   رهیافتت  نخستین منبع تشریع، از این موضوع غفلت نكرده است. این مقاله تالشي است برای استتخرا  

 خلقتت  رونتد  و ه شتده استت  بته کتار بترد    یحاًصر «طفل»قرآن لفظ خصوص حقوق کودك از قرآن کریم. در 

 انعقتاد  زمتان  کتودکي  آغتاز  قرآن کتریم  دیدگاه از رسد، مي نظر داده است. به قرار توجه و تأمل مورد را انسان

 ابتتدا  مقالته در  ایتن  شتود. در  متي  آغتاز  کودك، به مربوط حقوقي، آثار زمان است که همین از و باشد نطفه مي

و سپس بررسي شود که از نظر قترآن کتودك    بازشناسي شود از منظر قرآن که مفهوم کودك است شده سعي

دارای چه حقوقي است. در این مقاله حقوق کودك در دو مرحله پیش و پس از تولد مورد بررسي قرار گرفتته  

است. حقوق کودك پیش از تولّد غالباً مربوط به مواردی است کته در آینتده و سرنوشتت کتودك تأثیرگتذار      

گتذاری   تولد نیز شتامل متواردی همنتون: تتأمین امنیتت و ستالمت کتودك، نتام        است. حقوق کودك پس از 

 ها پرداخته خواهد شد. شود که در مقاله بدان کودك، تغذیه کودك با شیر مادر، تربیت دیني کودك و ... مي

 کودك، قرآن، دوران کودکي، طفل حقوق کودك، ها:کلیدواژه

 

                                                                                                                                 

mahdi.bijani@gmail.com    نویسندهپاسخگو:
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مقدمه -1

دینى و اعتقتادى و   های گرایشدر کشورهاى مسلمان، به سبب وجود استحكام در بنیاد خانواده و 

 دارد. تری مناسب تاًآشنایى بیشتر با احكام اسالمى، وضعیت حقوقى کودکان جایگاه نسب

شتناخته   یت، حقوقى براى کودك بته رستم  سنّت اهلچه  یعهدر مباحث فقهى و آراى فقها، چه ش

است. در منابع جامع فقهى، بتابى مستتقل بته حقتوق کتودك       یثو احاد یاتشده که عمدتاً مبتنى بر آ

 یكبلكه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونى آمده و احكام هر  یافتهاختصاص ن

الق و نكتا،، طت   یتات، شده است؛ از جملته در ابتواب ار ، حتدود، قصتاص، د     یانو ب یلدقت تحل به

در بابى با عنتوان احكتام االوالد،    یثى،از برخى منابع حد یروىبه پ یعى. شمارى از منابع فقهى شیتوال

 اًصرف مسائل ینشمارى از االبته اند؛  از حقوق کودك و فرزند پرداخته یارىضمن مباحث نكا،، به بس

 :ر.كاستت )  گونته  یتن بتاب، ا  همه مسائل یزاى منابع ن و در پاره هستند آدابى مستحب درباره فرزندان

بته   222 :31   ،م 1981به بعد؛ نجفى،  373 :8  : ق 1403ثاني،  شهید؛ 387 ت 386 :ق 1417زهره، ابن

بته   یزن یرانجمهورى اسالمى ا ىقانون اساس یكمو یستدر اصل ب .(491 ت 489 :ق 1415، بعد؛ انصارى

از متواد قتانون متدنى و     یارىحقتوق کتودك، در بست    یقاز حقوق کودك اشاره شده و مصاد یتحما

 :8113)اشترفى،   ، متورد توجته قترار گرفتته استت     یته آراى مشهور فقه امام یهبر پا یران،ا یىجزا ینقوان

158). 

به رعایت حقوق کودکان توجه زیادی نشان داده است و والتدین را   اما به طور خاص قرآن کریم

تتوان بتر    درباره حقوق آنها موظف نموده است. این موضوع را متي به رعایت عدالت و کرامت انساني 

توان به اهمیتت حقتوق کتودك،     اساس آیات زیادی از قرآن مورد بررسي قرار داد و از این طریق مي

 .(6طالق/؛ 23؛ نساء/14؛ لقمان /15؛ احقاف/233در قرآن پي برد )بقره/

حق متادی. البتّته اگتر بختواهیم دامنته       حق معنوی و :باشد در قرآن کودك دارای دو نوع حق مي

حقوق معنوی کودك را در آیات قرآن مورد کنكاش و جستجو قرار دهتیم بتا انبتوهي از مطالتب در     

پوشاني آیات، در این مقاله بته   آیات قرآن مواجه خواهیم شد. ولي با توجّه به گستردگي مطالب و هم

مستقیماً بدان اشاره شده، پرداخته شده است. موارد اندکي از حقوق معنوی کودك که در آیات قرآن 

دادن کودك اشاره کرد که در حتدّ   توان به مسائلي همنون شیر در مورد حقوق مادی کودك نیز مي

 امكان در این مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.

92 



 

 
 هایی قرآنی درباره حقوق کودکرهیافت 

خود کتودك  هایي مورد بررسي قرار گیرد که در آنها به  در این مقاله سعي شده است که تنها آیه

و حقوق وی اشاره مستقیم شده و در این آیات ارتباط معنایي مستقیمي با حقوق کودك برقرار باشتد  

 هایي که فاقد این اشاره مستقیم هستند، صرف نظر شده است. و از بررسي آیه

مفهومکودکدرگفتمانقرآنی -2

هنوز بزرگ و بالغ نشتده  به معناى انسانِ کم سِنى است که  در زبان فارسي کودكاز لحاظ لغوی 

 یرخوار،. واژه شت رود يمعنتا بته کتار مت     ینبته همت   یشترب یزاست. واژه بنه )اگر به معناى فرزند نباشد( ن

بتته دوره  یتتز. نتتوزاد نشتتود يکتتودك گفتتته متت یرخوارگىتتتر دارد و صتترفاً بتته دوره شتت ختتاص یىمعنتتا

 ،«یرخوارشت »، «بنّته » یتل ذ ین،دهختدا؛ معت   :ر.ك) شتود  ياطتالق مت   آنو اندکى پتس از   یرخوارگىش

، منظور ؛ ابن428 :7    ،ق 1409 ،خلیل بن احمد :ر.كهاى طفل ) در عربى، واژه .«(نوزاد»، «کودك»

 ،ق 1414 ابن منظور، ؛372 :4   ،ق 1409 ،احمد بن خلیل :ر.ك) یرو صغ«( طفل» یلذ ،521:ق 1414

بتن   خلیتل  :ر.ك)یرخوار به معنتاى شت   یعواژه رض باشد و مي مترادف کودك«( صغر» یلذ ،459 :4   

گتاه بته    یتز و واژه صتبىّ ن «( رضتع » یتل ذ، 125 :8   ،ق 1414 ابن منظتور، ؛ 270 :1    ،ق 1409 ،احمد

 یرخوارو گتاه بته معنتاى شت    «( صتبو » یلذ، 168 :7    ،ق 1409 خلیل بن احمد، :ر. كمعناى کودك )

 یتل ذ ،103 :4  ، ق 1412یروزآبتادى،  ؛ ف«صتبا » یتل ذ، 449 :4  ، ق 1414ابتن منظتور،    :ر.كاست )

 .«(صبو»

بتا ایتن حتال    شتده استت.    یتف متفتاوتى تعر  یارهاىحقوقى، کودك با مع مختلف هاى نظاماما در 

اى از  بته مرحلته   یدندوره کودکى، رست  یافتن یانهاى حقوقى، مناط پا گفت که در همه نظام توان مي

اى که شخص بتواند مصالح ختود را در حتد متعتارف     رشد جسمى همراه با رشد عقلى است، به اندازه

 یتد، هتاى حقتوقى جد   کته در اغلتب نظتام    یحتوض ینبا ا ید؛برآ یشدهد و از عهده امور خو یصتشخ

عقالنتى )کته   به سنى مشخص( را براى اثبات تحقتقِ رشتد جستمى و     یدن)رس یكسانکمّى و  اى نهنشا

 .(245-244 :5  ، 1371 امامى، :ر.ك) اند یدهاست( برگز یفىکمّى و دومى ک یشتراولى ب

 منصتور، ) باشتد  یدهکه به حد بلوغ شرعى نرس شود يکودك به کسى اطالق م یزن یرانحقوق ا در

تمام قمرى ( و سن بلوغ پسر، پانزده سال تمام قمرى و سن بلوغ دختر، نه سال 1، تبصره 49ماده ، 1384

طفتل، بته فتردى اطتالق      یتا کتودك  و اما در فقته امامیته   ؛ (1، تبصره 1210، ماده 1379 ،اشرفياست )

ستال   9سال و در دختر  15غالباً سن بلوغ را در پسر  یهباشد. فقه امام یدهشود که به بلوغ شرعى نرس مى
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ر. ) انتد  سالگى محقتق شتمرده   13بلوغ دختران را در  یعه،ش انداند. اگرچه برخى متأخر تمام قمرى مى

ق،  1413، )انصتارى  فقیهتان  یشترنظر ب اساس برسن بلوغ شرعى  همه ینبا ا .(244 :1374 محسنى :ك

افتزون بتر ستن،     یهتان سالگى در پستران استت؛ البتته فق    15سالگى در دختران و  9 (،207 - 212 :1  

 .(237 :9  ق،  1417 یى،)طباطبا اند بلوغ ذکر کردهبرای  یزرا ن یگرىد اىه نشانه

کتاربرد فراوانتي دارد و بتا تعتابیر گونتاگوني از کتودك و       « کودك»و امّا در قرآن کریم، مفهوم 

ای که به معنتای کتودك بته کتار      دوران کودکي یاد شده است. در تفاسیر قرآني بیشترین لفظ و واژه

و هم به معنای نوجوان و جوان  و مشتقات آن است که هم به معنای کودك« ولد»برده شده است لفظ 

 باشد. در قرآن به کار برده شده است و دارای گستره معاني زیادی در آیات قرآن مي

اند که اشاره به سن خاصي ندارند و  الفاظ دیگری هم با مفهوم کودك در آیات قرآن به کار رفته

 17، 16، 13ان در آیتات  شوند. به عنوان نمونته، حرترت لقمت    تمام سنین زندگي یك فرد را شامل مي

سوره هود  42و حررت نو، در آیه  سوره یوسف 87، 67، 5سوره لقمان و حررت یعقوب در آیات 

خواهنتد   سوره صتافات، وقتتي متي    102سوره بقره،  132سوره ابراهیم،  35و حررت ابراهیم در آیات 

یاء متكلم است و ه ابن و مراف ب نىّ مصغربُکنند.  استفاده مي« بُنيَّ»فرزندشان را نصیحت کنند از لفظ 

 .(232 :1  ،  1371 ،)قرشى شود مهربانى و دلسوزى اراده ميآن از 

 آیتات  برختي  در امتا  نیاورده میان به خاصي سخن صراحتاً کودکي شروع زمان درباره کریم قرآن

 دیگتر و در برختي آیتات    (67؛ غتافر/ 59 و 31نتور/  ؛5حت// ) استت  برده کار به صریحاً را «طفل» لفظ

 دیتدگاه  از رسد، مي نظر داده است. به قرار توجه و تأمل مورد را انسان خلقت روند (،14-12مؤمنون/)

 آغتاز  کتودك  بته  مربوط حقوقي آثار زمان همین از و باشد مي نطفه انعقاد زمان کودکي، آغاز قرآن،

طور  ، همانقرآن یاتاز آ يدر برخشود.  مياستنباط  در برخي آیات قرآن مطلب با تأمل ینا شود و مي

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ »مانند  ؛به کار برده شده است یحاًلفظ طفل صر که گفته شد،

مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُممْ وَنُقِمرُّ فِمي     فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ

 یت  آ یتن در ا خداونتد  ،(5/حت/ ) «الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

طفل )خرد  یده،شده و از شكم مادر خار  و متولد گرد یدهرا که رو، در کالبدش دم یمبارکه، نوزاد

 .(1382 ی،بجنورد ی)موسو که به حد بلوغ و رشد و شدت برسد ياست تا زمان یده( نامیرو صغ
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کتم   اساس ظاهر آیه، اطالق طفل به دوره پتیش از توّلتد محتل تردیتد استت و یتا دستت        گرچه بر

طفتل بته دوره    اطالق -توان صحّت این رهیافت را اساس قرائن دیگری مي مسكوت مانده است، اما بر

در  يو حتت  استت  اعتبار قائل شتده وی  یاز زمان انعقاد نطفه برادر قرآن  راجح دانست. -پیش از تولّد

از لحظ  انعقتاد نطفته در رحتم متادر،      یبترت ینرا مقرر داشته و بد والمراتبيذ یياحكام جزا ینهزم ینا

موضتوع    یندر قتوان  ینتاً ع ،ستآمده ا يکه در کتب فقه طور همان ها، حمایت ینشده است. ا یتحما

 487 همانند ماد ،نشأت گرفته، منعكس شده است یهکه از فقه امام ياز جمله قانون مجازات اسالم یرانا

 ی،بجنتورد  یخاص در نظر گرفته است )موسو ی د یگر،از نطفه تا مراحل د ینسقط جن رایب که ؛ق.م

توجّه به این نكته که برای دوران قبل از تولد چنین توجهي حقوقي خاصي از یكسو و همننین . (1382

کند که منظرگاه قرآني به کتودك در دوره   لفظ خاصّي وضع نشده است ما را به این نكته رهنمون مي

این توجه خاص قرآن به مراحل تكامل نطفه در رحم نشان دهندة آن  شود. بارداری نیز طفل اطالق مي

 نطفه، دوران کودکي آغاز شده است، هرچند قبل از دمیدن رو، باشد.است که درواقع از زمان انعقاد 

چرا که نطفه از زمان انعقاد قابلیت دمیدن رو، را یافته و به اصطال، یتك انستان بتالقوه شتده استت و      

وضع مقررات وضعي و تكلیفي بر حمایت از وی در مراحل گوناگون، تنهتا از ایتن نظتر قابتل توجیته      

 .(1382 ی،ردبجنو ی)موسو باشد مي

ثُمَّ جَعَلْنَماُُ نُطْفَمةً فِمي    ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ» :فرمایتد  خداوند در قرآن کریم مي 

فَكَسَموْنَا الْعِظَمامَ لَمْمًما ثُممَّ     ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، قَرَارٍ مَّكِينٍ

بعد از ذکتر مراحتل خلقتت     خداوند .(14-12/مؤمنون) «أَنشَأْنَاُُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

انسان و دمیدن رو، که آفرینشي دیگر است، بر خود آفرین گفته و این نشان  بزرگي و منزلتت انستان   

 .است اگر بداند

توان بر صحت اطتالق نتام کتودك بتر نطفت  منعقتد        عالوه بر دالیل فوق، مؤیدات دیگری نیز مي

شده، برشمرد. مثالً در باب ار  و وصیت در زمان انعقاد نطفه، اثرات بسیاری مترتب شده استت. اگتر   

زء منعقد شتده استت، جت    اش نطفهبعد از زمان انعقاد نطفه، مور  فوت کند، حملي که در زمان فوت، 

رو، در آن دمیتده   اگرچته ورا  است و نیز در باب وصیت آمده که وصیت بر حمل صتحیح استت،   

 ی)موستو  نشده باشد به شرط آنكه زنده متولد گردد ولي اگر مرده بیترون آیتد، وصتیت باطتل استت     

 .(1382 ی،بجنورد

11 
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عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ »

او ختدایي استت کته شتما را از      :شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

کند تا بته حتد    د و آنگاه به صورت طفل شما را بیرون ميخاك و سپس از نطفه و آنگاه از علقه بیافری

میرید و نیتز   بلوغ برسید و بعد از آن پیر سالخورده گردید ولي بعري از شما قبل از رسیدن به پیری مي

 .(67)غافر/ «کند تا به اجل معین خود برسید و شاید تعقل کنید بیرون مي

شتود کته رو، در او    ك بر حمتل اطتالق متي   ممكن است گفته شود که از زماني نام جنین و کود

دمیده شده باشد و قبل از این زمان، اطالق جنین و کودك بر وی درست نیست، اما با دقت در کتتب  

بنابراین از نظر قرآن، زمان شروع کودکي همتان   شود. فقهي از زمان انعقاد نطفه به آن حمل اطالق مي

 .(1382 ی،بجنورد یموسو :)ر.ك زمان انعقاد نطفه است

بلوغ الحلم، بلوغ النكا، و بلتوغ   :یاردر مجموع سه مع یمقرآن کرنظر از  يکودک هدور یانپا یارمع

؛ 5/؛ حت/ 82/؛ کهف24/اسراء ؛22یوسف/ ؛152/انعام؛ 6/نساء؛ 59/نور) های سورهدر که  باشد مي اشد

تتوان   متي  یارهتا مع یتن و با توجته بته ا  شده است  اشارهموضوع  ینبه ا (15/احقاف؛ 66/؛ نمل13/قصص

را به عنوان ستن بلتوغ ذکتر     يمختلف آمده و سن مشخص یراتيبا تعب یمبلوغ در قرآن کر مسئلهگفت 

 ی)موسو شده استتوجه  يو عقالن يو هم به رشد روح يدر امر بلوغ هم به رشد جسمو  نكرده است

 .(1382 ی،بجنورد

الفاظمتداولدرادبیّاتقرآنیحقوقکودک -3

 انتد، بته کتار رفتته    در رابطه با موضوع حقوق کودك در قرآن به بررسي الفاظي کهدر این بخش 

چنین الفاظي و آگاهي نسبت به آنها بترای هرکستي کته قصتد داشتته باشتد        دانستن پرداخت. خواهیم

رسد. در این قسمت ستعي شتده    درباره حقوق کودك در قرآن تحقیق کند ضروری و الزم به نظر مي

عداد تكرار اعالم شده مربوط به متواردی باشتد کته در آنهتا ارتبتاط مستتقیمي بتا        است تا حد امكان ت

طورکلي اعالم شتده استت امتا     موضوع حقوق کودك وجود داشته باشد. درواقع گرچه معنای لفظ به

ضرورتاً همه موارد تكرار ذکر نشده است و تنها به کاربردهایي از یك لفظ اشاره شده که معنا در آن 

 ط مستقیمي با حقوق کودك داشته است.سیاق ارتبا
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رحم()قرار-3-1

 ( و معنای آن ثبتات 21/المرسالت ؛13/المؤمنون :این لفظ در قرآن دو بار تكرار شده است. )نك 

 سرما و سرماست به معنى( قفل بر وزن) قرّ از آن گوید، اصل اصفهاني مي راغب. استقرار است محل و

 .(662 :ق 1412 راغب،) حرکت مقترى حرارت چنانكه است، سكون مقترى

نطفه-3-2

 کتم  کم و شدن صاف با توأم که است چكیدن نطف، معانى از باشد. یكى مي« نطف»نطفه از ریشه 

 صتاف  آب را نطفته  «قليال قليال سال :نطفا الماء نطف» :گویند .(78 :7 ،  1371باشد )قرشي،  مي بودن

 اقترب  و قاموس و صحا، در عبارت این «الصافى الماء النّطف ،» :گوید راغب اند، گفته کم آب و شده

 بار تكرار شتده استت   12این لفظ در قرآن  .(811 : ق 1412 )راغب، «زیاد یا باشد کم» قید با هست نیز

 ؛46/التنجم ؛ 67/غتافر  ؛77/یتس ؛ 11فتاطر/  ؛14و  13/المؤمنتون  ؛5/الحت/  ؛37/الكهف ؛4/النحل :نك)

 .(19/عبس؛ 2/اإلنسان ؛37/القیام 

علق-3-3

 نطفته  بعتدى  حالتت  کته  منعقتد  ختون  معني به است علقه جمع یا و زالو معني به فرس وزن بر علق

به این مطلتب اشتاره    (خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) 2 و 1سوره علق آیات  .است

؛ 14؛ المؤمنون/5الح// :نك) بار تكرار شده است 6این لفظ در قرآن  .(32 :5   ، 1371قرشي، ) دارد

 .(2العلق/ ؛38؛ القیام /67غافر/

 مضغ-3-4

 علقته  از بعتد  استت  جنتین  حالتت  آن و «بسمنّه  الكه :مضغا الطّعام مضغ. »باشد به معنای جویدن مي

، 1371قرشتي،  ) جویتدن  دفعهیك  اندازه به است گوشتى تكّه اند گفته لغت اهل چنانكه «مضغه». بودن

 5الحت//  :بار در قرآن تكرار شده است )نك 3 لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك این (.262 :6   

 .(14المؤمنون/ و

لحم-3-5

 :نتتك) بتتار در قتترآن آمتتده استتت  و یتتك استتت( 185 :6   ، 1371قرشتتي،) گوشتتتبتته معنتتای 

 .(14المؤمنون/

97 



 
 
 1392چهارم/ شماره دوم/ پائیز و زمستانرشته ای قرآن کریم/ سال دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان 

 

عظم-3-6

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْممُ مِنِّمي   » :آمتده  4 معني استخوان است در سوره مریم آیهبه ( فلس وزن بر)

أَيَمْسَمبُ  » بدان اشاره شتده استت   3است که در سوره قیامت آیه  عظام آن جمع«. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

بتار   1لفظ در معنای مرتبط با حقتوق کتودك   (. این 18 :5    ،1371)قرشي، «الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ

 .(14المؤمنون/ :نك) در قرآن تكرار شده است

حمل-3-7

فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ » :آمتده  6در سوره طالق آیه . و خود بار است بار برداشتن( اوّل به فتح)

 ظتاهرى  بتار  بته معنتای   (اوّل به کستر ) حمل«. بگذارند را خویش بار تا دهید خرجى آنها بر :...حَمْلَهُنَّ

 بار در قرآن تكرار شده استت  17این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  (82 :2  ، 1371قرشي،)

 ؛15؛ احقتاف/ 47؛ فصتلت/ 11؛ فتاطر/ 14لقمتان/  ؛2؛ حت// 27 و 22؛ متریم/ 8؛ رعتد/ 189اعراف/ :نك)

  .(6و  4طالق/

 رضع-3-8
 طلتب  استرضتاع نیتز   .(مفتردات  قتاموس،  صحا،، :نك) است خوردن شیر به معنى رضاع  و رضع

 ...«وَإِنْ أَرَدتُّممْ أَن تَسْتَرِِْمعُواْ أَوْالَدَكُممْ   » :ذکتر شتده استت    233بقتره آیته    کردن که در ستوره  مرضعه

بتار در قترآن تكترار شتده      10(. این لفظ در معنای مرتبط با حقتوق کتودك   103 :3  ، 1371)قرشي،

 .(6طالق/ ؛12 و 7؛ قصص/2؛ الح//23النساء/ ؛233بقره/ :نك) است

مهد-3-9

 کته  گوینتد  مهتد  آن رو از را گهتواره  «وطّأُ و بسطه :الفراش مهد»: باشتد  کردن مي به معني آماده 

بار  3این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك . (301 :6    ،1371است )قرشي، شده آماده بنه براى

 .(29مریم/ ؛110المائدة/ ؛46عمران/ آل :نك) در قرآن تكرار شده است

طفل-3-10

بته  . باشتد  نترم  بتدنش  فرزنتد،  کته  شتود  متي  گفتته  وقتتى  تا طفل :گوید راغب. به معني بنه است 

 متن  بتراى  کوچتك  هتای  حاجت در او :الموائج اطفال فى لى يسعى هو» گویند طفل چیز هر کوچك
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بتار در قترآن    4این لفظ در معنای مرتبط بتا حقتوق کتودك     .(521 :ق 1412 راغب،) «کند مي تالش

 .(67/غافر ؛59و  31/النور ؛5/الح/ :نك) تكرار شده است

 صبى-3-11 
ایتن لفتظ در معنتای    . (59 :تتا  مهیار، بي) داشته باشد گرایش نادانى و بنگى حالت به آنكه :[صبو]

 .(29و  12/مریم :)نكبار در قرآن تكرار شده است  2مرتبط با حقوق کودك 

غالم-3-12

که در آیات قرآن نیز بدان اشتاره شتده   « غالم»واژه . روییده باشد سبیلش تازه جواني را گویند که

ایتن لفتظ در معنتای     .(119 :5  ،  1371قرشتي، ) گردد است شامل سنین کودکي تا نوجواني انسان مي

 ؛19/یوستتف ؛40/عمتتران آل :نتتك) بتتار در قتترآن تكتترار شتتده استتت  12متترتبط بتتا حقتتوق کتتودك 

 .(28/الذاریات و 101/الصافات ؛20و  19، 8، 7/مریم ؛82و  80/الكهف ؛74/الكهف؛ 53/الحجر

بلوغ-3-13

 و معتیّن  امترى  یتا  زمتان  یتا  باشتد  مكان آنكه از اعمّ مقصد به انتهاء رسیدن یعنى بالغ، و بَلغ، بلوغ

 بلوغا المكان بلغت» :آمده صحا، نرسد. در آن آخربه  هرچند باشد مراد به مقصد شدن نزدیك گاهى

 المبالغ  و البالغ منه االسم و التبليغ كذلك و االيصال االبالغ و...  عليه شارفت اذا كذلك و اليه وصلت

بتار در قترآن    7 این لفظ در معنای مرتبط با حقتوق کتودك  . (229 :1  ،  1371)قرشي،  «الكفاية ايضا

 ؛59/النتتور ؛82/الكهتتف ؛34/اإلستتراء ؛22/یوستتف ؛152/األنعتتام ؛6/النستتاء :نتتك) تكتترار شتتده استتت

 .(14/القصص

ذرّیّه-3-14

 راغتب  بته عقیتده  . جتن  یتا  انس نسل از اعم گفته نسل آن را نسل است. قاموس به معنای فرزند و 

 و ذرّیّتات  :گفتت  بایتد  ایتن صتورت   در. استت  جمتع  آن اصل و رود مي به کار جمع و واحد در ذریّه

این لفتظ  . (6 :3   ،1371قرشي،) است مفرد ذریّه که شد نقل اقرب از الجمع هستند، ولى جمع ذرارى

 و 36عمتران/  آل ؛266البقترة/  :نك) بار در قرآن تكرار شده است 7 در معنای مرتبط با حقوق کودك

 .(74الفرقان/؛ 37؛ إبراهیم/84؛ األنعام/9النساء/ ؛38
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ولد-3-15

 وزن بر و شود مي اطالق جمع و تثنیه مؤنّث، و مذکر بر آن غیر یا و باشد انسان فرزند خواه فرزند،

 بر ولد. است رفته به کار اوّل وزن فقط مجید قرآن در ولى، شود مي خوانده( جسر قفل، فلس، فرس،)

 این لفظ در معنای مرتبط. (244 :7    ،1371قرشي،) است گفته جوهرى است، چنانكه جمع قفل وزن

 ،12 ،11النستاء/  ،47عمتران/  ، آل233البقترة/  :نتك ) بار در قرآن تكرار شده است 33 با حقوق کودك

؛ 33لقمتتان/ ؛9؛ القصتتص/31؛ اإلستتراء/21یوستتف/ ؛151 و 140 ،137األنعتتام/ ؛176 و 127، 98 ،75

 .(12الممتحن /

ابن-3-16

 در را پتدر  خدا است، پدر بناى که گویند ابن جهت آن از پسر به است، بنو آن اصل. به معني پسر

 العلتم  ابن. السبیل ابن :گویند به مسافر مثالً رود مي به کار نیز عنایت با و است داده قرار بنّا فرزند ایجاد

ایتن لفتظ در معنتای مترتبط بتا حقتوق       . (234 :1   ،1371قرشتي، ) اند گفته نیز البطن ابن و اللیل ابن و

 و 5؛ یوستف/ 141و  127؛ اعتراف/ 11؛ النستاء/ 49بقره/ :نك) بار در قرآن تكرار شده است 9کودك 

 .(102الصافات/؛ 25؛ غافر/4؛ قصص/6؛ ابراهیم/81

 بنت-3-17
ایتن لفتظ در معنتای مترتبط بتا حقتوق        .(13 :2    ، ق 1414، ابن منظتور ) بنت به معني دختر است

 .(59احزاب/؛ 23النساء/ :نك) بار در قرآن تكرار شده است 4کودك 

یتیم-3-18

 متادرش  کته  آن استت  حیوانتات  سایر در و بمیرد بلوغ از قبل پدرش که ها آن است در انسان یتیم

 :7    ،1371قرشي،) است مادرمرده به معنى انسان غیر در و پدرمرده به معنى انسان در یتیم بمیرد؛ پس

، 83/البقترة  :نتك ) بار در قرآن تكرار شده استت  23این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  .(260

 ؛34/اإلستتراء ؛41/األنفتتال ؛152/األنعتتام ؛127 و 36، 10، 8، 6، 3، 2/النستتاء ؛220/البقتترة ؛215و  177

 .(2/الماعون؛ 9 و 6/الرحى ؛15/البلد ؛17/الفجر ؛8/اإلنسان ؛7/الحشر ؛82/الكهف
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کفالت-3-19

 نته  استت  شتخص  و درباره نفتس  کفالت که آن است آید مي قرآني آن به دست استعمال از آننه

 استت  متال  بتر  بتودن  دار عهده که ضمانت عكس به به انسان بودن دار عهده و ضمانت یعنى درباره مال

 بار در قرآن تكرار شده است 4این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك . (133 :6   ،1371، )قرشي

.(12قصص/ ؛40طه/ ؛44و  37آل عمران/ :نك)

نفقه-3-20

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّمن  » :ذکر شده 270در سوره بقره آیه  .شود مي مصرف و خر  آننه

 «دانتد متي  آن را ختدا  دادیتد  انجتام  نتذری کته   یتا  و کردیتد  ختر   نفقته  از آننته  :نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُه

 بار در قرآن تكرار شتده استت   1حقوق کودك  (. این لفظ در معنای مرتبط با98 :7  ،  1371)قرشي،

 .(6طالق/ :نك)

رشد-3-21

   ،1360 ،)مصطفوى باشد به حقیقت رسیدن مي و ضاللت و گمراهي مخالف با و صال، «الرشد»

 .(6النساء/ :نك) بار در قرآن تكرار شده است 1(. این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك 140 :4 

قتل-3-22

این لفتظ در   .(655 :ق 1412راغب، ) مرگ مثل بدن از است رو، ازاله قتل، اصل .به معني کشتن

 127اعتراف/  ؛151و  140انعام/ :نك) بار در قرآن تكرار شده است 15معنای مرتبط با حقوق کودك 

 .(9تكویر/؛ 12؛ ممتحنه/25؛ غافر/9؛ قصص/74؛ کهف/31؛ اسراء/10 و 9یوسف/ ؛141و 

 تولّدحقوقکودکپیشاز-4
دوران حساس و  درواقع يول قرار گرفته یکمتر موردتوجهحقوق کودکان در دوران قبل از تولد 

دوران بته   یندر ا یناگر والد یراتوجه را به آن مبذول داشت، ز یشترینب یداست که با یساز سرنوشت

 شند.کودك داشته با یندهآ يو زندگ یندر جن يتوانند اثر مثبت مي یندخود درست عمل نما یفوظا

کنند و از نظر  های رفتاری و گفتاری والدینشان رشد مي کودکان از اوان طفولیت تحت تأثیر شیوه

باشتتند. والتتدین مستتئول هتتر نتتوع  جستتمي، روحتتي، اخالقتتي و متتذهبي مولتتود خصوصتتیات آنتتان متتي

وَلْيَخْشَ » :دهد ار ميافتادگي و ناتواني کودکان خود هستند. خداوند متعال در این باره چنین هشد عقب
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 اگتر  کته  کستانى  :سَمدِيدً الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ِِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًما  

( متردم  یتیمتان  درباره ستم از) باید ترسند، مى آنان آینده از بگذارند یادگار به خود از ناتوانى کودکان

 .(9)النساء/« بگویند استوار سخنى و بپرهیزند خدا( مخالفت) از! بترسند

باشتد   در مورد یتیماني متي  «ِِعافاً ذُرِّيَّةً»طبق مطالبي که در تفاسیر قرآني ذیل این آیه آمده است 

امّا طبق تعریفي کته از   .(319 :4 ،   ق 1417 طباطبایي،) که توانایي دفاع و نگهداری از خود را ندارند

به معنای ناتواني بدني نیز « ضعاف»در کتاب قاموس قرآن آمده است، در این آیه کلمه « ضعاف»کلمه 

 و جتتوهرى و طبرستتى بتته عقیتتده .نتتاتوانى( ض) ضتتم و بفتتتح: توانتتد بتته کتتار رفتتته باشتتد. ضتتعف متتي

 آن را نستبت  راغتب  است. معنى به یك دو هر ضاد فتح و ضم با ضعف الموارد اقرب و -فیروزآبادى

 ،)قرشى است رأى و عقل ناتوانى به فتح و بدن ناتوانى برم ضعف خلیل بقول: گوید و دهد مي به قول

توانتد بته معنتای کتودکي کته دارای       متي « ِِعافاً ذُرِّيَّةً» درنتیجه، در این آیه کلمته  .(184 :4    ،1371

 کودکتان  استت کته   کستانى  بته  آیته  رستد خطتاب   متي باشد نیز به کار رود. لذا به نظر  ناتواني جسمي

دارند. بر این اساس بر پدر و مادر الزم است تا همه اقدامات الزم برای جلوگیری از ناتواني  افتاده عقب

جسمي کودکشان را، پیش از تولّد اتخاذ کنند. درواقع اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از نتاتواني  

حقوق کودك پیش از تولد توسط قترآن بته رستمیّت شتناخته شتده      جسمي کودك به عنوان یكي از 

 است.

خوبي قابتل استتنباط    از دیگر حقوق کودك پیش از تولد که از آیات قرآني و همننین روایات به

گیری کودك است. به تعبیتر بهتتر کتودکي     های شرعي و اخالقي برای شكل چارچوب رعایت است،

ا  استتت. فاقتتد یكتتي از حقتتوق تكتتویني ختتود یعنتتي کتته حاصتتل روابطتتي ختتار  از چتتارچوب ازدو

است که پدر و متادر مستئول مستتقیم عتدم برختورداری کتودك از ایتن حتق هستتند.          « زادگي حالل»

تأثیرات مستتقیمي بتر رونتد حیتات     « زادگي حالل»پوشیده نیست که عدم برخورداری کودك از حق 

البته بررسي تفصیلي ایتن تتأثیرات   مادی، معنوی و حتي جایگاه اجتماعي کودك خواهد گذاشت که 

بته   الجمله این تأثیرات منفي بر همگتان ثابتت استت.    منفي موضوع پژوهش مستقلّي است اما وجود في

های مشروع، اولین تعتدی بته حقتوق کتودك استت کته در        رسد تولد کودك خار  از دایره نظر مي

ن نهي شده است. کودکي که خود را آیات قرآن در پوشش دستور ازدوا ، منع از زنا کردن و ... از آ

هتای عتاطفي و رفتتاری فتراوان      هویت و غیرمقدس بداند در آینده دچتار اختتالل   محصول پیوندی بي
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خواهد شد. بنابراین هر کودکي حق دارد خود را متعلّق به نهادی مقدس و قتانوني بدانتد و الّتا از نظتر     

 .های فراواني خواهد شد فردی و اجتماعي دچار محدودیت

هتای آن بترای فرزنتددار     تك آیاتي که بر ضرورت ازدوا  و حفظ چارچوب در قرآن کریم تك

کنند حاکي از وجود چنین حقي برای کودك هستند. خداوند در  شدن و همننین منع از زنا تأکید مي

أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَمانُهُمْ فَمإِنَّهُمْ   إِلَّا عَلَى  ،وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» فرمایتد:  سوره مؤمنون مي

(. در ایتن آیتات خداونتد داشتتن رابطته      5-7« )فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، غَيْرُ مَلُومِينَ

 کند. عالم ميوری جنسي و بالطبع فرزند آوری ا های مشروع بهره جنسي با همسران و کنیزان را تنها راه

از دیگر حقوق کودك پیش از تولّد انتخاب همسری مناسب بترای فرزنتد آوری استت. هنگتامي     

خصتوص متادر    اساس معارف دیني و کتاب و سنت ثابت شد که وضعیت تكویني والتدین و بته   که بر

تتری در   خصتوص پتدران کته اختیتار گستترده      به -تأثیر مستقیمي بر سرنوشت کودك دارد بر والدین 

الزم است که برای فرزندآوری همستری مناستب گتزینش کننتد. قترآن کتریم        -انتخاب همسر دارند

و  ...:فَالصَّالِمَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ ...» فرماید: اوصاف زنان شایسته را چنین بیان مي

 مقابتل  در را، او حقتوق  و استرار  ،(ختود  همستر ) غیتاب  در و متواضع اند که هستند زنانى صالح، زنان

آیتد کته در    از مجموع آیتات برمتي   (.34النساء/)« کنند مى حفظ داده، قرار آنان براى خدا که حقوقى

انتخاب همسر باید تقوا و دیانت و حسن سلوك و سالمت جسمي و روحي را مالك دانست زیرا این 

 گذارد. های همسر در کودکان اثری به سزا مي ویژگي

دیگر حقوق کتودك بتر    از پس از ایجاد چارچوب ازدوا  و انتخاب همسر مناسب و انعقاد نطفه،

إِلَى ، فَجَعَلْنَاُُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ»فرمایتد:   پدر و مادر محافظت از جنین تا هنگام تولد است. خدای منان مي

معین،  مدّتى تا دادیم قرار آماده و محفوظ قرارگاهى در را آن : سپسفَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ،قَدَرٍ مَّعْلُومٍ

)ستوره   («استت  آستان  متا  براى معاد امر و) هستیم خوبى قدرتمند ما پس داشتیم، کار این بر قدرت ما

 (.23 - 21مرسالت/

دهد که اراده خدا بر این قرار است که نطفه پس از انعقاد در جایگتاهي   این آیه به خوبي نشان مي

رسد هر اقدامي از سوی پدر و مادر کته جنتین را بته خطتر      رو به نظر مي حفوظ باشد، ازاینمناسب و م

بیندازد ممنوع و از سوی دیگر هر اقدامي که به حفظ آن کمك کند، الزم باشد. حفاظت از جنین، از 

هتای   حقوق اساسي و در شمار حقوق مادی و معنوی کودکان بر والدین است. از سوی دیگر مراقبتت 
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ي و روحي و دوری از گناه در دوران بتارداری و همننتین کیفیتت تغذیته و چگتونگي حتاالت       جسم

جنین و چگونگي تكوین آن تأثیر دارد. این مطلب از نظر علمي و شرعي کتامالً مستلم    روحي مادر بر

هایي برای مادران باردار توصیه شده است. به عنوان نمونه خوردن  است. در برخي روایات نیز خوراکي

( و حتتي در قترآن   172: ق 1392به و گالبي در زیبایي طفل مؤثر دانسته شده است )ابونصر طبرستي،  

وَهُمِِّّي  » کریم آمده است که خداوند به حررت مریم دستور داد به هنگام بارداری رطب تازه بخورد

 بر اى تازه رطب ده، تكان خود طرف به را نخل تنه این : واإِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّ

 (.25مریم/) «ریزد مى فرو تو

حقوقکودکپسازتولّد -5

باشتد. بته همتان     به همان میزان که رعایت حقوق کودك قبل از تولد دارای اهمیتت فراوانتي متي   

باشتد. حقتوق    متي اندازه نیز رعایت حقوق کودك بعد از تولد از منظرگاه قرآن دارای اهمیت زیادی 

 های مختلف بعد از تولّد است. کودکان بعد از تولّد در آیات مختلف قرآني مربوط به دوره

تأمینامنیتوسالمتکودک-5-1

از جمله حقوق مسلم کودکان، تأمین امنیت آنها پس از والدت استت. اگرچته رعایتت ایتن امتر،       

این موضوع و تغییر شكل تجتاوز بته ایتن حتق، در     رسد اما با نگاهي به گذشته  امروز بدیهي به نظر مي

 رسد. روزگار حاضر بحث درباره آن ضروری به نظر مي

هتای   برختي گتزارش  توان رفتار جوامع بشری نسبت به کودکان را مطالعته نمتود. در    در تاریخ مي

تاریك زندگاني بشری، وضع کودك در میتان اقتوام وحشتي     های دورهچنین آمده است: در تاریخي 

زندگي بنه حیوانات بود، زیرا حیوانات در نگهداری و حمایت از فرزنتدان   شرایط واز وضع  تر تپس

در زندگي استقالل پیدا کنند، عنایتت و اهتمتام دارنتد و مشتكالت فرزنتدان ختود را        که وقتيخود تا 

ای  اطفته گونته توجته و ع   کنیم که هیچ برخورد مي هایي دورهکنند، ولي در جوامع انساني به  تحمل مي

کتودك زنتده او را بتا وی دفتن      ،مترد  ها وقتي مادر مي دادند. در این دوره نسبت به کودکان نشان نمي

 داشتتند  و دیگری را از زنده نگه متي  کشتند ميیكي از آنان را  زایید مي دوقلوکردند و یا اگر مادر  مي

 .(854 :1   ،1382، ویل دورانت)

جتاني کودکتان بعتد از     تتأمین قبل از اسالم، در میان اعراب، وضعیت کودکان بسیار بد بود. عتدم  

کشتتتند و گتتاه آنتتان را  پتتدران دختتتران ختتود را متتي والدت، در زمتتان جاهلیتتت بستتیار روا  داشتتت.
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ندان پدران، فرز اگر حقوق عادی خود محروم و مقهور اراده پدر بودند. آنها از کردند. مي گور به زنده

کشتند.  داشتند واگرنه، برای رهایي از نفقه و هزینه زندگي، آنان را مي خواستند، آنها را نگاه مي را مي

يَتَموَارَ   ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ»فرماید:  قرآن در ترمیم این وضعیت مي

 کته  : هنگتامي ا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَالَ سَاء مَا يَمْكُمُمونَ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَ

شد و  صورتش )از فرط ناراحتى( سیاه مى دختر نصیب تو شده،دادند  ميبه یكى از آنها بشارت  هرگاه

قتوم و قبیلته ختود متتوارى      از ،شده  دادهد. به خاطر بشارت بدى که به او یگرد به شدّت خشمگین مى

 .(58-59نحل/) !؟«برد ميیا در خاك پنهانش  داشت؟ ميآیا او را با ننگ نگه  ؛دیگرد مى

اسالم واالترین نوع توجه را به کودکان عرضه کرد و پدران را از کشتن کودکان خویش به خاطر 

وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِماْلقٍ نَّمْنُ »فرماید:  ترس از فقر و تنگدستي اکیداً منع کرد، چنانكه قرآن مي

به معناى فقتر و تنگدستتى استت. شتاید     « إِمْالقٍ»(. 31)اسراء/ «ا كَبِيرًانَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءً

 .(273 :6    ،1371 ،قرشى) شود باشد، چون فقیر اهل تملق مى« مَلَق»ى آن  ریشه

فرزنتدان  » گویتد:  گناهان بود اشاره کترده متى   ترین فجیعنخست به یك عمل زشت جاهلى که از 

 :12  ، 1374)مكتارم شتیرازی،   ( وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِماْلقٍ) «خود را از ترس فقر به قتل نرسانید

گوید این تنها  مى درواقع نیز اشاره لطیفى به نفى این پندار شیطانى است،« خَشْيَةَ إِماْلقٍ» بهتعبیر (. 101

شتیرازی،  )مكتارم   کنتد، نته یتك واقعیتت     یك ترس است که شما را به این خیانت بزرگ تشویق مى

حیتات دارد و والتدین نبایتد ایتن      ودك، حقدهد که ک خوبي نشان مي این آیه به .(103 :12  ، 1374

 حق را از او بگیرند.

 :وَلَما يَقْمتُلْنَ أَوْلَمادَهُنَّ   »استت:   به هنگام بیعت نیتز همتین بتوده    مسلمان تازهزنان  های پیمانیكي از 

در جایي دیگر، با ذکر انگیزه کودك کشي، این کار از  .(12)سوره ممتحنه/ «کودکان خود را نكشند

وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِماْلقٍ نَّمْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ »؛ گناهان بزرگ برشمرده شده استت 

دهتیم مستلماً کشتتن آنهتا      ى مىو کودکانتان را از ترس فقر، نكشید! ما آنها و شما را روز: خِطْءًا كَبِيرًا

قَمدْ خَسِمرَ   » :خواند ميخداوند متعال چنین والدیني را زیانكار و گمراه  .(31)اسراء/ « گناه بزرگى است

به یقین آنها که کودکان ختود را از روى جهتل و نتادانى کشتتند،      :الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْالَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

 .(140)انعام/ «دگرفتار خسران شدن
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گذاريکودکوتثبیتتابعیّتوينام-5-2

 نخستین حق نوزاد بعد از والدت آن است که پدر نسبت بته فرزنتدی او اقترار و اعتتراف نمتوده،      

او را بپذیرد. شناسایي حق تابعیت خانوادگي فرزند از جمله حقوق اولیه کتودك استت کته     سرپرستي

مند ساختن او از حق نگهداری و سرپرستي، امنیت و آرامش رواني کودك و مادر نوزاد را  ضمن بهره

 نماید. فراهم مي

کودك : »دگوی مي« اعالمیه جهاني حقوق کودك»در مورد حق تابعیت دیني و میهني، اصل سوّم 

کودك توسط والدین خویش و  گذاری نامحق تابعیت با « باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد

رسد و والدین با انجام دادن ایتن کتار نستب کتودك را از آن      مژده به تولد یافتن کودك به تحقق مي

 .آید ميدرو کودك به تابعیت والدین خویش  دهند ميکنند و کودك را به خود نسبت  خود مي

گذاری کودك توسط والدین خویش و مژده به تولتد یتافتن کتودك بته تحقتق       حق تابعیت با نام

کننتد و کتودك را بته ختود      رسد و والدین با انجام دادن این کار نسب کودك را از آن ختود متي   مي

ت، آید. البته حق داشتن نتام از بتدیهیات است    دهند و کودك به تابعیت والدین خویش درمي نسبت مي

 گذاری است که در روایات بیان شده است گذاری رعایت شود، زمان و چگونگي نام آننه باید در نام

 گیرد. ( که در اینجا صرفاً آیات مورد بررسي قرار مي19: 6  ، 1365نك: کلیني،)

گتذاری حرترت متریم توستط متادرش       آننه در اینجا مناسب استت بتدان بپتردازیم، داستتان نتام     

فَلَمَّا وََِعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّمي وََِمعْتُهَا أُنثَمى    »باشد. قرآن کریم این داستان را چنین نقل کرده است:  مي

إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَما مِمنَ الشَّميْطَانِ    وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وََِعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَاألُنثَى وَ

به طور غیرمستقیم و به داللتت التزامتي بتر     (. در قرآن کریم در آیات دیگر نیز36)آل عمران/ «الرَّجِيمِ

فَنَادَتْهُ »خوانیم:  ع( در قرآن مي) گذاری فرزند اشاره شده است. در داستان حررت زکریا ضرورت نام

وَسَميِّدًا وَحَصُمورًا   الْمَآلئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِمْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَمْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّمهِ  

ن ك و در پتي آ گتذاری کتود   خوبي بر ضرورت نام آیات به  (. این39آل عمران/) «وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِمِينَ

 تثبیت تابعیت کودك تأکید دارند.

 تغذیهکودکباشیرمادر-5-3
ترین غتذای کتودك استت. بازداشتتن غیرموجته نتوزاد از        ترین و کامل شیر مادر بهترین و مناسب

ویژه، شتیری کته در روزهتای اول زایمتان      خوردن شیر مادر، ستمي بس بزرگ در حق نوزاد است. به
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فرمایتد:   گویند برای نوزاد بسیار الزم و مفید استت. خداونتد منتان متي     شود و بدان آغوز مي ترشح مي

(. درخصتوص معنتای   233)بقره/« وَالْوَالِدَاتُ يُرِِْعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرََِّاعَةَ»

 و (355ق:  1412، )راغتب  شتیر ختوردن استت    معنتي  بته  هرضتع و رضتاع  رضاع در لغت باید گفتت:  

 .(102 :3  ،  1371، قرشي) باشد در اصطال، به معنای شیر دادن مي «ارضاع»

و بتا تعبیراتتى بستیار     رود متي  (ختوردن )شیر « رضاع» مسألهبه سراغ یك مسأله مهم، یعنى  این آیه

 کند. و آموزنده جزئیات این مسأله را بازگو مى پرمحتواکوتاه و فشرده و در عین حال 

لَمهُ رِزْقُهُمنَّ   وَالْوَالِدَاتُ يُرِِْعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرََِّماعَةَ وَعلَمى الْمَوْلُمودِ    »

الَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَالَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدُِِ وَعَلَمى الْموَارِ ِ    وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَهَا

تَرِِْعُواْ أَوْالَدَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْ

و متادران  : لَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُمونَ بَصِميرٌ  فَالَ جُنَاحَ عَ

)ایتن حكتم( بتراى کستى استت کته بخواهتد دوران         )مطلّقه( فرزندانشان را دو سال تمتام شتیر دهنتد.   

 کتس  هیچاك مادران، به طور شایسته، بر عهده پدر است. خوراك و پوش و ؛شیرخوارگى را تمام کند

شود. هیچ مادرى نباید به فرزندش زیان برساند و هیچ پدرى نیز نباید به  جز به قدر وُسعش مكلّف نمى

اگر )پدر و  و ؛مثل این )هزینه( بر عهده وار  است ،در صورت فوت پدر() وفرزندش )زیان برساند( 

طفتل را از شتیر بگیرنتد،     ،مشورت یكدیگر، )پیش از تمام شدن دو ستال(  مادر( بخواهند با رضایت و

اگر خواستید براى فرزندانتان دایه بگیرید، گناهى بر شتما نیستت، بته شترط      و ؛گناهى بر آن دو نیست

کنیتد   از خدا پروا کنید و بدانید که خدا به آننته متى  و ؛بپردازید خوبي بهدهید،  که بهایى را که مى این

 .(233)بقره/ «بیناست

از و  در شیر دادن نوزادش بر سایرین اولویت دارد نیز حتى مادرِ طالق داده شدهاساس این آیه،  بر

بعتد  و متادر   اول در شیر دادن،آیه   . طبق اینشیر گرفتن کودك، نیاز به مشورت و توافق والدین دارد

پتس از طتالق،   حق نتدارد  پدر آیه همننین طبق این  .(484 :1    ، ق 1416،  )بحرانى مطر، است دایه

اساس این  همننین بر .(110 :2 ،  تابي،  رفسنجانى هاشمي) بازداردمادر را از شیر دادن به فرزند خود 

و » باشتد  متي  خوددارى مادراز شیر دادن بته کتودك ختویش، از مصتادیق بتارز اضترار بته فرزنتد        آیه  

 «.الوالدات يرِعن ... ال تضارّ والدة بولدها
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 «وَأَوْحَيْنَما إِلَمى أُمِّ مُوسَمى أَنْ أَرِِْمعِيهِ    » این موضوع در آیات قرآني دیگر نیز پیگیری شده استت: 

صیغه امر است و صیغه امر داللت بر وجوب دارد. درنتیجه، مادر در هر شرایطي  «ارضعیه». (7/)قصص

نكند. در آیته دیگتری آمتده    که باشد، باید به فرزندش شیر بدهد و کودك را از شیر خوردن محروم 

نَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَمإِنْ أَرَِْمعْنَ لَكُممْ فَمآتُوهُنَّ أُجُمورَهُ     »است: 

شیر مادر  دهد که آیه نشان مي  . این(6/)طالق« وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرِِْعُ لَهُ أُخْرَ 

بر اساس روایات نیز در صتورت   از شوهر مزد دریافت کند، بهتر از شیر دایه است. که درصورتيحتي 

تواند جای  امكان الزم است فرزند از شیر مادر خویش استفاده نماید چراکه هیچ نوع غذا و شیری نمي

: من لبن يرِع به الصبي اعظم بركه عليه من لمبن اممه  ما » فرمایند: ع( مي) عليشیر مادر را بگیرد. امام 

 .(556: 8   ،ق 1398مجلسي، ) «تر از شیر مادرش نیست تر و مناسب   هیچ شیری برای طفل بابرکت

 تربیتدینیکودک-5-4
والدین باید از اوان طفولیت کودك به تربیت وی بپردازند زیرا آثار تربیت در طفولیت همواره به  

يَا »دهد:  . خدای منان در قرآن به پدراني که مسئول خانواده خویش هستند، چنیني تذکر ميماند جا مي

(. البتته تردیتدی نیستت کته حفاظتت ختانواده و       6التحریم/) «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

پذیر نیست. در قرآن کریم آیات بستیار زیتادی    فرزندان از آتش جهنم بدون تربیت صحیح آنها امكان

کند بر ضرورت تربیت دیني کودکان توسط والدین. از آن جمله، در قترآن   وجود دارد که داللت مي

بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْمهَ عَمنِ    يَا»است که: مجید از زبان لقمان حكیم به فرزندش نقل شده 

 (.17)لقمان/« الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَِّْمِ الْأُمُورِ

ویژه تربیت دیني وی تأکید شده است. امام سجاد )ع(  در روایات نیز بر ضرورت تربیت کودك به

وانك مسئول عما ولیته به من حسن االدب و الداللته علتي ربته:    »ن حقوق فرزند فرموده است: در ضم

پدر در حكومتي که به فرزند دارد مسئول است که فرزندش را مؤدب و بتا اختالق پستندیده پترورش     

ایند: فرم امیرالمؤمنین )ع( نیز مي .(189: 1382ابن شعبه،) «را به خداوند بزرگ راهنمایي کند دهد و او

: حق فرزند بر پدر این است که نتام  حق الولد علي الوالد ان يمسن اسمه و يمسن ادبه و يعلمه القرآن»

: 391حكمتت   ،1379، سیدرضتي ) «نیكو بر او نهد و او را ختوب تربیتت کنتد و بته او قترآن بیتاموزد      

1274). 

108 



 

 
 هایی قرآنی درباره حقوق کودکرهیافت 

 ارتباطکالمینیکوباکودک-5-5
فرماید که عالوه بر خوراك و پوشاك آنها به ارتباط  قرآن کریم در رابطه با کودکان، توصیه مي 

 زننتده  و خشتن  گفتتار  بتا  توأم مساعدت این نباید حال عین در کالمي پسندیده با آنان نیز دقت شود و

 و زننتده  ستخن  یتا  نامالیمتات  از بیشتتر  دارد کته  ضتعفى  به خاطر ضعیف شخص زیرا بگیرد، صورت

وَالَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ »گردد:  مى متأثر آمیز اهانت

  ، 1378،  طیتب ) شود العقل شامل اطفال نیز مي ناقص (. دراینجا سفیه5النساء/«)وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

شتود را بته    ها که بته آنهتا ستپرده متي     ندارند و اموال و دارایي عقل به خاطر اینكه، کودکان به .(14: 4

 کتردارى  یا و گفتار «معروف» .(228 :2    ، ق 1404جرجاني، ) شود کشانند، سفیه گفته مي نابودی مي

 :1  ، 1377 ،)طبرسى دارند دوست را آن نیكوست شرع و عقل نظر از که این خاطر به مردم که است

رسد که با سفیهان از جمله کودکان باید چنین ارتباطي برقرار کرد. پیامبر گرامتي   لذا به نظر مي .(555

اكرمموا  » انتد:  بر ضرورت اکرام و احترام به فرزندان تأکید کترده  اسالم نیز در یك عبارت بسیار کوتاه

 «احترام قرار داده و در تربیت و حسن ادب آنهتا بكوشتید  : فرزندانتان را مورد اوالدكم و احسنوا آدابهم

 (.95 :104   ،ق 1403، مجلسي)

 ابرازعالقهکردنبهکودک-5-6
یكي از نیازهای اساسي و مورد نیاز یك کودك که باید توسط والدین و مربیان وی موردتوجه و  

متعال در چندین آیه از قرآن  باشد. خداوند دقت قرار گیرد، اظهار عالقه و محبت کردن به کودك مي

به این موضوع اشاره کرده است. به طور نمونه، خداوند برای بازگو کتردن وجتود ایتن رابطته در بتین      

اند کته ایتن نتوع     کرده خطاب مي« بُنَي»انبیاء و فرزندانشان، فرموده است که آنها فرزندانشان را با لفظ 

آنها در متورد فرزندانشتان دارد. بته عنتوان نمونته،      آمیز  حكایت از عمق روابط محبت صحبت کردن،

يَا بُنَيَّ الَ تَقْصُصْ قَالَ »فرماید:  خداوند در سوره یوسف از زبان حررت یعقوب خطاب به فرزندش مي

ر چنتدین آیته   (. د5)یوستف/ « رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لإِلِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِمينٌ 

 ؛17و  16 ،13؛ لقمتتان/5؛ یوستتف/42نتتك: هتتود/) دیگتتر نیتتز چنتتین ستتاختاری تكتترار شتتده استتت   

 .(102صافات/
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های مختلف توصیه شده استت. عتن الصتادق     در روایات اسالمي نیز محبت به کودك، به صورت

نسبت به فرزنتد ختود محبتت    : مردی که ان اهلل عِّوجل ليرحم الرجل لشدُ حبه لولدُ»السالم قال:  علیه

 .(219ق:  1392طبرسي، ) «بسیار دارد مشمول رحمت و عنایت مخصوص خداوند بزرگ است

 موعظهکردنکودک-5-7
منتد   یكي دیگر از انواع حقوق کودك بر والدین، آن است که از نصتیحت و موعظته آنتان بهتره     

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُمهُ  »گوید:  گردد. خداوند متعال در قرآن درباره نصایح لقمان به پسرش مي

البته تردیتدی نیستت کته بهتترین ستفارش و       .(13)لقمان/« ظِيمٌيَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَ

دقتت   اند، موعظه به کوکان همان مرامیني است که امامان و اولیای خدا برای کودکانشان بیان فرموده

 نتك: ) خوبي ادا نمایند شود که والدین بتوانند این حق را به ها، سبب مي و تأمل در مرامین این توصیه

 .(50: 6  ، 1365کلیني، 

خیرخواهیبرايکودک-5-8

 ایتن  یكي از حقوق حساس و ظریف معنوی که فرزندان ازجمله کودکان بر والدین ختود دارنتد،  

دانست فرزنتدش،   است که پدر و مادر در همه حال خیرخواه آنان باشند. حررت نو، )ع( با اینكه مي

تنها برایش نفرین نكرد، بلكه با مهرباني به فرزندش گفت:  باشد ولي نه کنعان از کافران و گمراهان مي

(. آن پیامبر عظیم الشان زماني کته دیتد فرزنتدش    42هود/) «يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَالَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ...»

قَالَ الَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّمهِ إِالَّ مَمن   »در حال غرق شدن است بار دیگر با شر، صدر به او فرمتود:  

 حائتل  دو آن میتان  در متو   هنگام، این (. ولي او باز هم متوجه نگردید و متنبه نشد در43)هود/ «رَّحِمَ

(. جالتب استت کته حتتي در ایتن حتال نیتز آن        43)هتود/  گرفتت   قترار  شدگان غرق زمره در او و شد

إِنَّمهُ لَميْسَ   »حررت، فرزندش را نفرین نكرد، بلكه برای نجاتش کوشید و خداوند به وی عرض کرد: 

 (.46)هود/ «مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

 محجوریّتحفظاموالکودکانتاپایاندوره-5-9
 ياداره اموال طفل است که البته کلمه ول يقانون مدن 1217طبق ماده  ینمهم والد یفاز وظا یكي

مصتلحت   یتت رعا یدطفل با یقهر يول يقانون مدن 1184طبق ماده  ینآورده شده است و همنن یقهر
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بته نحتو احستن و مطلتوب انجتام شتود        یتد . اداره امتوال با یدبنما یطيو کودك را تحت هر شرا یرصغ

 .(154: 1371 امامى،)

وَالَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ »خداوند نیز در این خصوص فرموده: 

 (.5النساء/) «فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

 خود ضرر و نفع که کسي است مراد و است العقلکامل که رشید مقابل در است العقل ناقص سفیه

فستاق   و هتا  زن و اطفتال  از بستیارى  مثل دهد، نمي تمیز را کارها فساد و صال، و دهد نمي تشخیص را

کته بته آنتان    هتا   ندارند و از اموال و دارایتي  عقل به خاطر اینكه، کودکان . به(14: 4   ، 1378،  )طیب

کشانند، سفیه گفته  توانند بهره اقتصادی مفیدی داشته باشند و آنها را به نابودی مي شود، نمي سپرده مي

 بته اولیتاء   را کودکتان  سترمایه  و اموال «اموالكم» (. کلمه228: 2    ، ق 1404جرجاني،  حسیني) شود مي

 از و محجتور  کودکتان  ختود  و دارنتد  والیتت  آنتان  امتوال  بر اولیاء به خاطر این است که داده، نسبت

 (.344 :3  ،   ق 1404 ، همدانى هستند )حسیني ممنوع تصرف

 و نشده فكرى رشد داراى رسیده، بلوغسن ه ب کودکان چناننه، وظیفه اولیاءاست، این آیه در بیان

 تفتریط  موجتب  آنتان  ىتصتد  رو ازایتن  نماینتد،  فتصر خردمندانه توانند نمي خود سرمایه و اموال در

 نگهدارى را آنان سرمایه و اموال کودکى زمان مانند اولیاء صورت این در بود، خواهد آنها خود اموال

 .نمایند مي تأمین را آنان معیشت و مصارف سرمایه آن با دادوستد منافع از و نمایند مى

 بترای  را ستني  کتریم  باشتد. قترآن   شرط تصرف کودك در اموال خودش، رسیدن به سن بلوغ مي

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِمنكُمُ  » است. نموده اشاره متعددی موارد در پدیده این اصل به ولي نكرده تعیین بلوغ

 عقتل  معنتي  بته  «الحلتم » استت،  شتده  مطر، «الملم بلوغ» تعبیر آیه این (. در59)نور/ «الْمُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

 (.167 :2    ،1371قرشى، است ) توأم فكری و عقلي جهش با بلوغ دوران که مناسبت این به است،

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم »النكا، اشاره شده استت:   یا در آیه دیگری به بلوغ

 امتوال  در تصترف  اجتازه  زمتان  و مالي بلوغ درباره آیه (. این6)نساء/ «مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

 داشتتن  یتا  ازدوا  ستن  بته  کودك رسیدن یعني «النكا، بلوغ» یكي: است مبتني مسأله دو بر که است

 دو ایتن  کته  زمتاني  عقالنتي؛ تتا   کمال بودن مشهود یعني «رشد ایناس» دیگری و جنسي توان و قدرت

 بلتوغ »در برخي موارد نیز تعبیر  .نیست خویش اموال در تصرف به مجاز نشود پیدا کودك در عالمت

؛ 152استت )نتك: انعتام/    کاررفتته  بته  قترآن  متعتددی از  متوارد  در تعبیتر  به کار رفته است. ایتن « اشد
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(. با این توصتیفات بته نظتر    15احقاف/؛ 66؛ نمل/13؛ قصص/5؛ ح//82؛ کهف/24؛ اسراء/22یوسف/

 در است، اما گویتا قترآن   نگردیده ذکر بلوغ سن عنوان به مشخصي سن کریم قرآن رسد گرچه در مي

 ی،بجنتورد  ی)موستو  استت  نمتوده  توجته  عقالنتي  و روحي رشد به هم و جسمي رشد به هم بلوغ امر

1382).  

 پرداختنفقهکودکان-5-10
باشد که  یكي از حقوق والدین در مورد کودك پرداخت نفقه و خرجي وی در طول حیاتش مي

نفقه اوالد را بر عهده پتدر و   يقانون مدن 1199ماده باشد.  این امر مهم در اغلب موارد بر عهده پدر مي

بته انفتاق   ملتزم   یدر نفقه اقارب افراد در خط عمتود  یراز ؛و مادر قرار داده است یبعد از آن جد پدر

معلتول،   یتا سالم  یر،کب یا یرالنفقه ممكن است صغ فوق، اوالد واجب ي. با توجه به مواد قانونیكدیگرند

بلكته اوالد در صتورت فقتر و عجتز از      یستت فوق شرط استحقاق نفقه ن مواردمجنون باشد که  یاعاقل 

 .(132-128 :1378شود )اشرفي،  يالنفقه محسوب م واجب درهرصورت وکار کسب

 وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...»گونه به این امر مهم اشاره کرده است:  خداوند این

 .(233)بقره/ «و خوراك و پوشاك آنان ]=مادران[ به طور شایسته بر عهده پدر است...: 

گیرينتیجه -6

ای به عمل آمتده   توجه ویژهحقوق کودکان  رعایتویژه در قرآن کریم نسبت به  در دین اسالم به

بررستي و  انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعد از آن مورد  از را، حقوق کودك قرآن کریم واست 

متورد   قترآن کتریم   درحقوق کودکان را  که یمدر این نوشتار کوتاه تالش کرد .قرار داده استتوجه 

، یمقترآن کتر   یتات مطالتب در آ  يا توجته بته گستتردگ   مورد مفهوم کتودك بت   دردهیم. بررسي قرار

 یتف کته ستن تكل   يباشد که هنتوز بته ستن بلتوغ شترع      مي یزمم یرکودك غ یاطفل  ،منظوراز کودك

بته  ، طفل، ولد و... ي: غالم، بنهمنون يمختلف یردر مورد کودك تعاب. در قرآن است یدهنرس ،باشد مي

 ي،همان معنت  یمقرآن کر یاتکودك در آلفظ در مورد  يمعن ترین ، ولي نزدیك شده استکار برده 

مورد الفاظ متتداول در متورد کتودك در     در .باشد مي ياز بلوغ شرع یشپ اناز زمان انعقاد نطفه تا زم

بته کتار رفتته بتود را      یدر مورد کودك و حقوق و یمکه به طور مستق يتمام الفاظ یم،قرآن کر یاتآ

از آیات قرآن کتریم   توان گفت که از تولد مي یشحقوق کودك پ. در مورد یمقرار داد يمورد بررس

ماندگي ذهني و جسماني کودکان خود پتیش از تولتد    شود که والدین باید نسبت به عقب برداشت مي
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والدین باید در چارچوب ازدوا  اقدام به فرزندآوری کنند و در انتخاب همسر  همننین مراقب باشند.

در مورد حقوق کودك بعد از تولد ین نهایت کوشش خود را بكنند. مناسب و همننین حفاظت از جن

کته متا در    یمهستت  رو روبته  یمقرآن کر یاتدر مورد حقوق فرزندان در آ یماز مطالب و مفاه يبا انبوه

ي و متورد بررست  را  شده بتود بدان اشاره  یمبه طور مستق یاتحقوق کودك را که در آ صرفاًمقاله  ینا

گذاری کودك و تثبیت تابعیّت  کودك، نام يو روان يجان یتامن ینتأم مانندمواردی . یمقرار داد تتبع

وی، تغذیه کودك با شیر مادر، تربیت دیني کودك، ارتبتاط کالمتي نیكتو بتا کتودك، ابتراز عالقته        

تتا پایتان    نکردن به کودك، موعظه کردن کودك، خیرخواهي برای کتودك، حفتظ امتوال کودکتا    

 .مورد بررسي و پژوهش قرار گرفتمقاله  این خت نفقه کودکان درپرداو  دوره محجوریّت

 منابع

 قرآن کریم.

 .دار صادر : بیروت ،چاپ سوم. العرب لسان (. ق 1414) بن مكرم محمد ،ابن منظور

 .چاپ ابراهیم بهادرى: قم .غنی  النزوع الى علمى االصول و الفروع (.ق 1417) زهره ابن

. چاپ ششم، بیروت: موسسته االعلمتي   مكارم االخالق .(ق 1392) فرل حسن بن ابونصرطبرسي،

 للمطبوعات.

 کتابفروشي اسالمیه. :تهران .حقوق مدنى (.1371) حسن امامى،

 بزرگداشت جهانى قم: کنگره اول، . جلدالصوم کتابق(.  1413) بن محمدامین يانصارى، مرتر

 انصارى. اعظم شیخ

 شتیخ  بزرگداشتت  جهتانى  کنگتره  :، قتم کتاب النّكا، (.ق 1415) بن محمدامین يانصارى، مرتر

 انصارى. اعظم

 . : بنیاد بعثت تهران . اول چاپ . البرهان فى تفسیر القرآن .( ق 1416، سید هاشم )بحراني

 قم: دار العلم. .الصحا، تا  اللغه. (1389) یبن حماد جوهر یل، اسماعیجوهر

 : دوران.تهران .و احكام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعى ینقوان (.1384)جهانگیر، منصور 

 .مجموعه قوانین اساسى ت مدنى: با آخرین اصالحات و الحاقات (. 8113)غالمرضا ، اشرفى حجتي

 : گن/ دانش.تهران

 .ل علي علیه السالمشر آنمترجم: صادق حسن زاده، قم:  (.1382) العقولحف ت ابن شعبه،حراني، 
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 .: انتشارات نوید تهران ، چاپ اول. آیات األحكام .( ق 1404)  حسینى جرجانى، سید امیر ابوالفتو،

 . کتابفروشى لطفى : تهران .انوار درخشان (. ق 1404) محمدحسین سید  ،حسینى همدانى

 .چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى: قم .العین کتاب .ق( 1409) خلیل بن احمد

احمتد آرام، عستكری پاشتاني و     (. ترجمته 3و  2، 1جلدهای ) تاریخ تمدن (.1382)، ویل دورانت

 .شرکت انتشارات علمي و فرهنگي: آریان پور، چاپ نهم، تهران یرحسینام

 دمشتق:  ،چتاپ اول .  المفتردات فتي غریتب القترآن     (. ق 1412)حسین بن محمتد   ،راغب اصفهانى

 .دارالعلم الدار الشامی 

ترجمه سیدعلینقي فیض االسالم، تهران: انتشارات  .البالغه نه/(. 1379) حسین محمدبن سیدرضي،

 .فقیه

چتاپ  : بیتروت  .الروض  البهی  فى شر، اللمعت  الدمشتقی   (. ق 1403)بن على  الدین ینشهیدثانى، ز

 .محمد کالنتر

، قتم:  9 جلتد  اول، . چاپبالدالئل االحكام بیان فى المسائل ریاض .(ق 1418) على سید طباطبایى،

 .(ع) البیت آل موسسه نشر

: دفتتر انتشتارات    قم ،چاپ پنجم.  المیزان فى تفسیر القرآن .( ق 1417) محمدحسینطباطبایى، سید 

 . ى مدرسین حوزه علمیه قم اسالمى جامعه

انتشارات دانشگاه تهتران  ، تهران: چاپ اول. تفسیر جوامع الجامع (. 1377)  فرل بن حسن ،طبرسى

 . مدیریت حوزه علمیه قمو 

 . انتشارات اسالم  :تهران ، چاپ دوم. اطیب البیان في تفسیر القرآن . ( 1378) عبدالحسینسید  طیب،

 جا(.)بي :بیروت ط.القاموس المحی (.1412) محمد بن یعقوب فیروزآبادى،

 .دار الكتب اإلسالمی  : تهران ، چاپ ششم.  قاموس قرآن (.  1371اکبر ) عليسید  ،قرشى

 .دار الكتب اإلسالمی : تهران .الكافي (.1365بن یعقوب ) ، محمدکلینى

دار إحیتاء التترا      بیتروت: ،  چتاپ دوم  ر.بحار األنوا .( ق 1403) محمدتقيبن  محمدباقرمجلسى، 

 .العربي

قتم: بنیتاد فرهنتگ     .المتقین في شتر، متن الیحرتره الفقیته     روضه .(ق 1398) مجلسي، محمدتقي

 اسالمي.

 جا(.)بيقم:  الطبی . المسائل و الفقه (.1374آصف ) محمد محسنى،
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 . بنگاه ترجمه و نشر کتاب:  تهران. التحقیق في کلمات القرآن الكریم  (. 1360) حسن ،مصطفوى

 .دار الكتب اإلسالمی  : تهران ، چاپ اول . تفسیر نمونه (. 1374) ناصر ،مكارم شیرازى

 یدار.تهران: نشر د، چاپ دوازدهم ي.قانون مجازات اسالم .(1380) یرمنصور، جهانگ

 ایران قوانین و اسالمي تفكر در کودکي معیار و مفهوم بررسي (.1382محمد ) بجنوردی، موسوی

 .21، متین مجلهمربوطه،  حقوق از مندی بهره برای

 .)بي جا( فارسى -ابجدى عربىفرهنگ  تا(. )بي رضا ،مهیار

 (.بي جا) :بیروت .جواهرالكالم فى شر، شرائع االسالم م(. 1981)نجفى، محمدحسن بن باقر 

 .)بي جا( ،1لد ج، تفسیر راهنما تا(. )بي اکبر،  هاشمى رفسنجانى
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