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Abstract 

Islam, as the most complete religion, has given a program of human life that can easily reach its perfection 

and prosperity, and that education is among the areas of human perfection and attention to these results has 

resulted in fruitful results in the field of human behavior. One of the characteristics of the subject of 

education is the stages of human life that are divided into childhood, childhood, adolescence, puberty and 

aging. The purpose of the present study is to study the philosophy of life-critical life of the childhood and 

adolescence and the role of child's education in achieving perfection in two areas of international law such as 

the Convention on the Rights of the Child and the religious teachings inherited from the Ahle-Beyt (AS). 

The results of the research show that the threefold relationship between parents, children and God is based 

on love and affection, and the lack of this Islamic dough on human personality is diminished. The customs 

and practices of familiarizing with religion and its implementation in the field of education and sexual issues 

are among those that have a certain rule and instruction in Islamic teachings. Islam is very sensitive to the 

education of children and has paid attention to their rights. So that in Islam, a child has rights both from birth 

and from pre-birth. 

In recent decades, attention has been paid to children and adolescents at the international level and the 

Convention on the Rights of the Child, which is the most important document in support of this stratum, has 

been drafted and approved. Although the convention has strengths and disadvantages, it has, in its turn, been 

lacerated. 
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 چکیده

 که نماید طی را خود سعادت و کمال مراتب سهولت به بتواند که داده انسان به زندگی برای ایبرنامه دین، ترینکامل عنوان به اسالم

 .دارد دنبال به آدمی رفتار حوزه در را ثمربخشی نتایج بدان توجه و است انسان کمال به دستیابی هایحوزه جمله از تتربی و تعلیم

 هدف .شودمی تقسیم پیری و بلوغ نوجوانی، کودکی، نطفگی، دوران به که است انسان زندگی مراحل تربیت، موضوع هایویژگی از یکی

 دو در کمال به دستیابی در کودک تربیت و تعلیم نقش و نوجوانی و کودکی همان یا زندگی اسحس دوران فلسفه بررسی حاضر تحقیق

 تحقیق نتایج .است رسیده ارث به )ع( بیت اهل از که دینی هایآموزه و کودک حقوق کنوانسیون همچون المللیبین قواعد حوزه

 این کاستی میزان به و گیردمی شکل عواطف و محبت پایه بر خداوند و فرزند و والدین گانه سه ارتباط که است آن دهندهنشان

 مسائل و تربیتی زمینه در آن کردنپیاده و دین با آشنایی رسوم و آداب .گرایدمی کاستی به آدمی تشخصی روی اسالم دین خمیرمایه

 بسیار کودکان تربیت در اسالم دین .دارد اسالمی تعلیمات در مشخصی دستورالعمل و قاعده که است مواردی جمله از نیز جنسی

 از قبل دوران از بلکه ،تولد بدو از نه کودک یک اسالم در که طوری به ،است ادهد قرار توجه مورد را هاآن حقوق رعایت و بوده حساس

 .است شده حقوقی و حق دارای نیز تولد

 سند ینترمهم که کودک حقوق کنوانسیون و است شده نوجوان و کودک قشر به المللیبین سطح در دیج اتتوجه اخیر هایدهه در

 برخوردار یمحاسن و قوت نقاط از کنوانسیون کهاین وجود با .است شده تصویب و تهیه خصوص این در است، قشر این از حمایت در

 .است وارد آن بر ایراداتی خود نوبه به ولی است،

 کودک حقوق کنوانسیون ؛تربیت و تعلیم ؛یحقوق مبانی ؛فلسفی مبانی؛ نوجوانی و کودکی :یکلید واژگان

 



 621/ همکاران و یجعفر نیافش ...مبانی فلسفی و حقوقی دوره کودکی و نوجوانی از منظر

 مقدمه

 ایاندیشه کودک، حقوق به احترام معاصر، جهان در

 رشد در جانبههمه مساعدت و حمایت و آنان تربیت در اساسی

 .(1) رودمی شمار به آنان روانی و روحی سالمت و فکری

 در که داده نشان کاربزه جوانان یا نوجوانان وضعیت بررسی

 بر بنا یا شده تضییع کودکی ایام در آنان حقوق موارد، اکثر

 اندکرده مشاهده را روانی و روحی هایشکنجه از یکی شرایطی

 مراجع سوی از اصالح و تربیت امور حاضر، عصر در .(2)

 یک عنوان با و المللیبین و حمایتی نهادهای سایر و قضایی

 .تاس اهمیت و نظر مورد کودکان برای حق

 امری الهی معارف و هاارزش پایه بر آدمی تربیت و تعلیم

 به آدمی زندگی در مضراتی با همراه یا مفید نتایج که است

 هاییویژگی با همراه آدمی زندگی دوران از یک هر .دارد دنبال

 دهندهشکل اسالمی دستورات پایه بر هابدان توجه که است

 بیان به ناب ،دانیممی که گونههمان .است وی مخصوص ویژگی

 خود به مخصوص و مجزا هویتی دارای آیینی و دین هر قرآن

 ادامه کنندهتعیین هاویژگی آن پایه بر رفتار و عمل که است

 از .است گوناگون افکار و هافرهنگ نظام عرصه بر آن حیات

 دوران اسالمی تعلیمات در شناسیانسان مهم مباحث جمله

 جمله از نوجوانی و کیکود مهم دوره دو .است آدمی زندگی

 ایویژه توجه بدان اسالمی تعلیمات ضمن که است مواردی

 در موجود هایفرضپیش و اسالمی اعتقادات به بنا .است شده

 و مادی دنیای بین ارتباط و پیوستگی نوعی اسالم دنیای

 همواره که است ایگونه به آدمی .دارد وجود آدمی اخروی

 و محدود آدمی دنیای .شودمی هدید دنیا دو این بین تعادلی

 مبین تعلیمات پایه بر .نیست مادی جهان این به محصور

 خود فعالیت و اعمال غایت و نهایت کندمی تالش آدمی اسالم

 در تفریط و افراط حد دو اساس این بر .بیابد دیگر دنیای در را

به جن به مسلمان انسان بنابراین .ندارد جایگاهی آدمی اندیشه

 تالش بارهاین در و دارد ایویژه توجه روح و جسم گانهدو های

 وجودی عرصه دوگانه نیازهای به کامل پاسخگویی به کندمی

 ویکمبیست و بیستم قرن تحوالت به توجه با اما ،بپردازد خود

 اندرکاراندست و خانواده نهاد فراروی جدیدی هایچالش

 هایتالش عثبا خود مهم این که گشته نمایان تربیت و تعلیم

 و هاحل راه یافتن جهت عملی و تئوری بُعد دو در مضاعفی

 این نهایت در که گردیده آمدهپیش مشکالت به پاسخ

 همچون معاهداتی تدوین به منجر المللیبین هایتالش

 واقع در کنوانسیون این که گردیده کودک حقوق کنوانسیون

 در که باشدمی بشر حقوق المللیبین نهاد از ایزیرمجموعه

 حقوق باالخص و بشر حقوق اجرای و حمایت ترویج، راستای

 این در مؤثری هایگام تقریباً و نموده فعالیت به شروع کودک

 اسالمی، محققین از برخی عقیده به که هرچند ،برداشته زمینه

 تعیین اسالم که بنیادینی حقوق با موارد برخی در هاتالش این

 چیستی، معرفی به ابتدا اینجا در .ندباشمی تعارض در ،نموده

 تعبیری به یا و نوجوانی و کودکی دوران چگونگی و چرایی

 شناسی)ارزش بشری زندگی مهم دوره دو این بر حاکم فلسفه

 آن هایداللت تبیین به سپس و پردازیممی شناسی(هستی و

 کودک حقوق کنوانسیون و تربیت و تعلیم حوزه در

 :پردازیممی

 

 نوجوانی و کودکی دوره ناسیشارزش

 که است ایایده آن خلقت معمای و انسان هستی

 راستای در .است نموده مشغول را وی فکر زیادی هایزمان

 با ...و یهود مسیح، ،دینی و آیین هر تفکراتی چنین گیریشکل

 و انسانی ویژگی نمودنمطرح در سعی انسان از خاصی تلقی

 ...و جوانی نوجوانی، کودکی، مختلف دوران در آدم خصوصیات

 توجه ضمن نیز اسالم .است نموده خود فکری اعتقادات پایه بر

 هویتی و شخصیت ترسیم در سعی دوران این اهمیت به

 نگاه دانیممی که گونههمان .است کرده آدمی برای متمایز

 گوناگون هایحوزه در را گریزناپذیر تأثیراتی انسان به فلسفی

 و تعلیم .دارد دنبال به آدمی ...و فرهنگی سیاسی، اجتماعی،

 گیریشکل نهال و بذر که است هاییحوزه جمله از نیز تربیت

 ضاللت و بدی و خوبی مسیر کنندهتعیین آدمی در دوران این

 و هویت ترسیم اساس این بر .دارد دنبال به را فرد هدایت یا و

 طبیعتاً که است ضرورتی بدان عمل و کودکی شخصیت

 مورد باید و دارد دنبال به وتربیت تعلیم حوزه در را یراتیتأث

 تربیت و تعلیم جمله از و گوناگون هایحوزه متخصصان توجه

 هایحوزه هایمایهبن و هاخمیرمایه .گیرد قرار انقانونگذار و



 6931، حقوق شهروندیبشر و  حقوقنامه ویژه/ فصلنامه حقوق پزشکی، 621

 محاسن و نواقص بیان به خوبی به فلسفه جمله از و گوناگون

 .کندمی اشاره حساس قلمرو این

 واقعیتی کودکی دوران در بدی و خوبی هایریشه ایشپید

 بدان خود اساسی هایآموزه گسترش ضمن اسالم که است

 و توحیدی بنیان گیریشکل همچنین .است داشته اشاره

 برخوردنمودن و ابتدایی سنین و کودکی در اسالمی اعتقادات

 زمینه این در .است بوده اسالم توجه مورد واقعیتی چنین با

 پیشوایان و پیامبران به کودکی زمان در را امامت فرمان قرآن

 :فرمایندمی مسیح حضرت .است داشته ارسال خود دینی

 کودکی به آنکه مگر ،رفت نخواهد معراج به بزرگسالی هیچ»

 .(7) «بازگردد خویش

 

 نوجوان و کودک هستی و وجود اهمیت

 کنندهمشخص دینی هر اساسی و محوری اعتقادات وجود

 .گیرد قرار بیشتری توجه مورد باید که است موضوعاتی یتماه

 ...و خدا ،آخرت و دنیا به مربوط اعتقادات کهاین بیشتر توضیح

 عنوان به .دهدمی قرار تأثیر تحت را امور سایر به انسان نگرش

 توحیدی، رویکرد و آخرت به اعتقاد دلیل به اسالم در مثال

 پیدا نمود متفاوت ایونهگ به ژنتیک و وارثت مسأله به نگاه

 نقش و کودک وراثت اهمیت با ارتباط در اکرم پیامبر .کندمی

 چه در را فرزندت بنگر» :معتقدند وی تربیت در فرد گذشته

 کنید ازدواج شایسته هایخانواده با «دهیمی قرار جایگاهی

 خود والدین و نوجوان و کودک صمیمانه ارتباط پیوستگی. (4)

 توجه نوع این از هدف .است بوده توجه مورد آنقر و اسالم در

 تربیت اصول صحیح کردنپیاده جز چیزی بودنهم با به

 .نیست مسلمان هایانسان در اسالمی

 فکری اعتقادات و بینش به بنا فرزندآوری و کودک اهمیت

 تفسیر و تعبیر مختلف هایشیوه به گوناگون مکاتب و افراد

 و کودک آن تبع به و سانان وجود کل طور به .است شده

 تأییدی اکرم پیامبر سخن .است داشته زیادی اهمیت نوجوان

 بینش در ویژه جایگاهی و ارزش کودک که است نظریه این بر

 به من همانا یابید، ازدیاد تا کنید ازدواج» :است داشته اسالمی

 که کودکی به حتی ،کنممی مباهات قیامت روز در شما وجود

 قوم بر زیادی اهمیت خویش کالم با یامبرپ «است شده سقط

 جهانی تبلیغ به ایگونه به و دهدمی مسلمانان و خود گروه و

 خلیفه مقام .پردازدمی هاآن تعداد و مسلمان هایانسان از

 که دهدنمی اجازه نوجوان و کودک آن تبع به و انسان اللهی

 نوجوان و کودک .باشیم داشته هاآن با را رفتاری و برخورد هر

 خداوندی دستورات برخالف نداریم حق و دارند خدایی روحی

 نماییم. رفتار وی با

 فرزند داراى که دادندمى مژده )ع( سجاد امام به هرگاه

 دختر، ای است پسر بپرسند آنکه از شیپ است، شده

 سالم دندیفهممى که هنگامى و است؟ سالم ایآ !دندیپرسمى

ًهاَْخْلًقاِْمنّىْْخل قْْیْلَمْْْالَّذىْلِلّهِْْدْ اَلَْحمْْ» :فرمودندمى است، َشوَّ  ؛م 

 دهیافرین ناسالم اىدهیآفر من از که است ىیخدا آنِ از سپاس

 بدون نوجوان و کودک هستی و وجود حکمت بنابراین «.است

 آدمی اندیشه که است حسنی و امتیاز خود جنسیت به توجه

 هم سجاد امام مکال در که گونههمان .کندمی جلب خود به را

 کودک سالمت موقعیت و سالمت بر وی ،کنیممی مشاهده

  .است نموده تأکید

 

 تربیت در نوجوان و کودک به نمودنمحبت ارزش و نقش

  دینی

 فکری مکاتب در که است نیازی انسان به نمودنمحبت

 در نیز اسالم .اندداده پاسخ بدان متفاوتی هایشیوه به گوناگون

 ارزنده نقشی بدان توجه که است دیدگاهی احبص زمینه این

 و کردنمحبت زمینه در )ع( صادق امام .دارد فرد تربیت در

 ببوسد، را فرزندش کس هر :فرمایندمی فرزند نمودنخوشحال

 را او که کسى هر و سدینومى ثواب او براى جل وعز  خداوند

 کس هر و کرد خواهد شاد را او امتیق روز خداوند کند، شاد

 بر لباس دو و شوندمى دعوت مادرش و پدر اموزد،یب او به قرآن

 انیبهشت هاىچهره ها،آن نور از که شودمى دهیپوش آنان

 .گرددمى نورانى

 گوناگون عناصر بین فاصله و گسست نبود و یکپارچگی

 و نو نگاهی وجودآورنده به خداوند، و طبیعت آدمی، شخصیت

 که گونههمان .باشدمی وی ایهفعالیت و انسان به جدید

 آیینی دین، این منادی و پیامبر تعبیر به اسالم دین دانیممی

 و افراط گونه هر از و بوده هازمینه تمام در متعادل و متوسط
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 اشاره زمینه این در پیامبر که ایگونه به .است دور به تفریط

 توسطم حد کارها و امور بهترین ؛هااوسطیْالامورْخیر» کنندمی

 است مفهوم این بخشالهام اکرم پیامبر سخن این «.هاستآن

 نادیده بهانه به را امری هیچ در تفریط و افراط اسالم که

 مورد در پیامبر سرزنش .پذیردنمی دیگر هایبه جن گرفتن

 خانواده اقتصادی وضع از و پرداختمی عبادت به که فردی

 است انسان به ماسال جامع نگاه دهندهنشان بود، کرده غفلت

(1). 

 و تربیت و تعلیم نظام در رسدمی نظر به توضیحات این با

 که نمود توجه مسأله این به باید نیز نوجوان و کودک پرورش

 توضیح آورد؛می وجودبه  را زیادی خسران تفریط و افراط

 صرفاً محیطی صورت به آموزشی سیستم و مدرسه کهآن

 وی مهم جنبه و است اختیشن هایبه جن بر تدریس و آموزش

 همان یعنی ،دهدمی زیادی اهمیت آن به نیز اسالم که

 در .است شده فراموش آدمی هیجانات و احساس عواطف،

 از غیر چیزی دین اسالم، دین بزرگان تعبیر به که صورتی

بْاِحبُّوا» :فرمایندمی اکرم پیامبر .نیست محبت ْوْانَْیالصِّ
م  «د.یباش مهربان آنان با و دیدارب دوست را کودکان؛ ارَحموه 

 آدمی فعالیت دامنه گسترش بر بنا ،دانیممی که گونههمان

 همواره آدمی تربیت گوناگون، هایزمینه در کنونی دوران

 توانمی موارد این جمله از .است شده توأم مشکالتی با همراه

 به .است اقتصادی فعالیت و کار به زن و مرد آوردنروی به

 شاهد زندگی الگوهای تغییر و زن و مرد شغل و کار دلیل

 این به هابچه و کودک ورود و کودک مهدهای گسترش

 کودک مختلف هایبهانه که محیطی .هستیم غریب سرزمین

 بهترین و شودمی جدا مهربان مادر صمیمی و گرم آغوش از

 مهد ناآشنای محیط در را محبت به نیاز و آفرینش دوران

 محبتی چنین دریافت برای اسالم الگوی .دنمایمی طی کودک

 باید چه زمینه این در مادر مخصوصاً و والدین نقش چیست؟

 باشد؟

 فرد فعالیت اساس و نیازمندی که بینیممی بنابراین

 حرکات که است محبت و است محبت در مؤمن و مسلمان

 به فرد در را حرکت و پویایی تغییر، آهنگ طنین و آفرینموج

ْاِرَحم» :فرمایندمی زمینه این در )ع( علی امام .آوردمی وجود

غْا هلِكَِْْمن مْ َْوقِّرْوْرَْیالصَّ  مهربان اتخانواده کودکان با ؛رَْیالَكبِْمنه 

 «گذار. احترام را اتخانواده بزرگان و باش

 آن ارزش از و گفت پاسخ بدان باید که است نیازی محبت

 زمینه در صادق امام .ننمود غفلت نوجوان و کودک زندگی در

ّوَجلَّْْاللهَْْا ِنَّْ» :فرمایندمی فرزند به محبت لَْْلَیْرَحمْ َْعزَّ َدةِْْالْرَّج  ْلِشَّ
بِّهِْ  محبت کودکش و فرزندش به که مردی به خداوند؛ لَِولَِدهِْْح 

 دوره و زمانی موقعیت به بنا انسان .(22)« کندمی رحم کند،

 و است محبت اساسی دریافت نیازمند کودکی در خود زندگی

 کمال و امید نهال رویاندن جایگاه ترینطبیعی مادر آغوش

 مرحله به کودک زمان گذشت و سنین تناسب به .باشدمی

 در .است عاطفه و محبت خواستار و شودمی وارد نوجوانی

 اساس بر فرد هدایت و ضاللت و صعود و سقوط راه اینجا

 یا حبتم کسب اهمیت نشانگر کودکی دوره محبت دریافت

 دریافت را خانواده محبت که نوجوانی .باشدمی آن فقدان

 اقدام آن دریافت به نادرست ایشیوه به زمینه این در و ننموده

 اطراف محیط از زیادی هایآسیب دریافت مستعد نموده،

 که نوجوانی برخورد هایزمینه از یکی نمونه عنوان به .است

 جنس با ارتباط دیدهپ با برخورد کرده، طی را کودکی دوره

 والدین از را محبت خوراک خوبی به که کودکی .است مخالف

 و کمبود احساس خود در کرده، دریافت کودکی زمان در خود

 ناهمجنس با ارتبط در و نمایدنمی تغذیه سوء تعبیری به یا

 به بنا که است نوجوانی آن مقابل نقطه اما ،دارد معقول رفتاری

 مادر و پدر از چندانی محبت ادگیخانو شرایط و موقعیت

 به و روانی هایعقده جبران برای اینجا در و ننموده دریافت

 هرچند ،عملی هر به خود نیاز بر بنا محبت خوراک تعبیری

 .زندمی دست مخالف جنس با ارتباط در ناشایست

 نوجوانان و کودکان به نمودنمحبت به توجه بنابراین

 در که است هاییضرورت جمله از هاآن موقعیت با متناسب

 خواهد بار به را ناپذیریجبران خسارات توجه عدم صورت

 نسبت به فرعی هایفعالیت به آوردنروی نتیجه در .آورد

 مورد باید که است اینکته محبت دریافت همان یا اصلی عملی

 اکرم پیامبر .گیرد قرار تربیت و تعلیم نمسؤوال و والدین توجه

 فراوانی تأکید کودکی سنین مخصوصاً نسانا به محبت بر

بْا ِحبُّوا» :دارندمی بیان زمینه این در ایشان .اندداشته ْوْانَْیالصِّ
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م  «.باشید مهربان آنان با و بدارید دوست را کودکان ؛ارَحموه 

 به توجه لزوم و فرزند و مادر پدر، علقه پیوند و نمودنمحبت

 هایپایه که است ورتیضر اسالم نظر از خانواده اساسی بنیان

 مطرح را انسان به کافی توجه و شناخت به مربوط اساسی

 .(9) است نموده

 اسالم دیدگاه از نوجوانی و کودکی ارزش و حقوقـ 1

 آدمی شخصیت اسالمی نگرش و دینی بینیجهان بر بنا

 دارد را ...و پیری بزرگسالی، نوجوانی، کودکی، گوناگون دوران

 کودک هستی و وجود به زیادی اهمیت اسالم دین در .(3)

 واالترین از فرزند دینی رویکرد مبنای بر و اسالم در .است شده

 از فرزندآوری و است برخوردار مقام و جایگاه ارزشمندترین و

 الهی بینیجهان در .هاسترسالت و هایتمسؤول خطیرترین

 کرم و لطف ساحت از که است ایهدیه امانت مثابه به فرزند

 هاآسمان مطلق فرمانروایی»: شودمی داده والدین به وندیخدا

 هرکس به آفریند،می بخواهد چه هر ،خداست آن از زمین و

 یا دهدمی پسر فرزند بخواهد کس هر به و دختر فرزند بخواهد

 هر و گرداندمی یکدیگر با توأم (انی)دختر و (ان)پسر را هاآن

 نظر به .(8) «توانا ایدان اوست سازد،می عقیم بخواهد را که

 و پیشرفت اندازچشم ترسیم و جامعه اصالح اندیشه رسدمی

 اجتماع از وی کلی تصور و تفکر به محدود تنها آدمی تعالی

 هاآن تربیت و فردی عناصر آدمی تربیت برای بلکه ،باشدنمی

 هایحوزه هایبرنامه اندرکاراندست توجه مورد همواره باید

 همان از وی تربیت و فرزند .گیرد قرار ریبش تفکر گوناگون

 محافظت و تربیت صرف را وافری سعی باید که است عناصری

 نوجوانی و کودکی دوره .نمود فرهنگی و فکری خطرات از آن

 آلایده هایپایه گرفتنشکل زمان که است دورانی جمله از

 به و فرزندآوری ارزش پایه بر .باشدمی آنان فکری و شخصیتی

 شیوه که است نوجوانی و کودکی مهم دوره دو تربیت آن تبع

 از چنینی این درخواست مورد در والدین تمنای و خواهش

 که کسانی و» است: شده بیان خداوندی وکالم قرآن زبان

 که ده آن فرزندانمان و همسران از ما به پروردگارا گویندمی

 نپرهیزگارا پیشوای را ما و باشد ما چشمان روشنی مایه

 .(24)« گردان

 تربیت اسالم، امامان و پیامبر دینی، متون تأکید بر بنا

 .کندمی ایفا والدین سرنوشت و قبتعا در اساسی نقشی فرزند

 نوعی اسالم مکتب در که است دوران این اهمیت بر بنا

 خداوند، روابط بین هماهنگی و منسجم ارتباط و پیوستگی

 نقطه نوجوانی و کودکی دوره .شودمی دیده فرزند و والدین

 طی در والدین که است ضعفی نقاط دفع و رفع زمان و امید

 تعلیماته پای بر .اندورزیده مبادرت آن تجربه به زندگی دوران

 اسالمی فرهنگ دارمیراث و دهندهادامه نوجوان و کودک دین،

 .اندیافته دست بدان والدین توسط که است

 زیادی هایبندییمتقس قرآن در کودک حقوق مورد در

 عاطفی، زیستی، حقوق مانند مختلفی انواع و است شده ارائه

 است آمده ...و مالی معنوی، اجتماعی، روانی، اخالقی، تربیتی،

 دسته دو به را هاآن توانمی کلی بندیجمع یک در اما (،6)

 د.کر تقسیم معنوی و مادی

 کودک حقوق کنوانسیونـ 2

 یالمللبین منبع تریناصلی ،ککود حقوق 1686 نوانسیونک

 ترینکامل کنوانسیون، این .است کودکان حقوق از حمایت در

 و شده تدوین کنونتا که است کودکان حقوق به مربوط سند

 به یالمللبین عرصه در را حقوق این که است سندی اولین

 به جهان کشورهای بیشتر .است کرده مطرح االجراالزم صورتی

 اجازه الحاق واحده ماده موجب به نیز ایران .اندشده ملحق آن

 کنوانسیون به 1732 اسفند در ایران اسالمی جمهوری دولت

 22 در ماده 14 در کنوانسیون این .است پیوسته کودک حقوق

 متحد ملل سازمان عمومی مجمع در آرا اتقاق به 1686 نوامبر

 از پس ماه یک ،1662 سپتامبر در و گرفته قرار تصویب مورد

 آن به و داده قرار تصویب مورد را کنوانسیون کشور بیست آنکه

 جهت آن 47 ادهم اجرای در .گردید االجراالزم ،شدند ملحق

 با ایکمیته مذکور، کنوانسیون اجرای از اطمینان حصول

 از نفر 12 از متشکل ،«کودکان حقوق کمیته» عنوان

 متحد ملل سازمان رد جهان قاره 1 از دارصالحیت متخصصین

 کمیسیون ناظر نهاد عنوانبه  مزبور کمیته .است شده تشکیل

 هایکشور میان گفتگو و بحث وظیفه که گرددمی محسوب

 دو .دارد عهده به را کودک حقوق یارتقا جهت در عضو

 در کودکان گیریکاربه  شامل: کنوانسیون این الحاقی پروتکل



 696همکاران/  و یجعفر نیافش مبانی فلسفی و حقوقی دوره کودکی و نوجوانی از منظر...

 جنسی رداریببهره و فحشا فروش، نیز و مسلحانه هایدرگیری

 طبق 2222 سال ،می 21 مصوب دو، هر که است کودکان از

 14 بر مشتمل کنوانسیون این باشدمی عمومی مجمع نامهقطع

 این عضو کشور 164 ،2211 سال آگوست تا و ماده

 یک در را کنوانسیون این مفاد .اندگردیده کنوانسیون

 :کرد تقسیم توانمی کلی گروه شش به کلی بندیتقسیم

 عدم اصل کودک، تعریف کلی مسائل به که موادیـ 

 .پردازدمی کودک حقوق در محوریمصلحت اصل و تبعیض

 .دارد دربر را کودک سیاسی و مدنی حقوق که موادی ـ

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق به که موادی ـ

 .پردازدمی کودک

 جایگاه و نقش مانند ،کودکان خاص امور به که موادی ـ

 مواد در و شده داده اختصاص کودکان با ارتباط در ینوالد

 .است شده مقرر کنوانسیون، 41-1

 مربوط مسائل به عمده طور به که کنوانسیون دوم بخش ـ

 .است کرده نظر کودک حقوق کمیته به

 کنوانسیون این پایانی بخش که سوم بخش سرانجام، و ـ

 همچون، ونکنوانسی به مربوط اداری مسائل به را موادی است،

 بشری حقوق یالمللبین سند این اصالح و امضا و الحاق

 .(12) است داده اختصاص

ن کنوانسیو در سن اریمع به توجه با کودک مفهوم -1-2

 و بلوغ سن ون،یکنوانسحقوق کودک و نظام حقوقی ایران: 

 شخص که داندمی یسن را یسالگ 18 و نکرده کیتفک را رشد

 رچنده ،شودیم دارا را خود حقوق هیکلی فایاست تیاهل آن در

 در کاررفته به «Majority» اژهو موجود یهاترجمه اکثر در

 ریغ یکشورها یمبان گفت دیبا اما ،است بلوغ یمعنا به 1 ماده

 یزیرهیپا رشد مفهوم اساس بر ونیکنوانس ژهیو به و یاسالم

 ترجمه و نداردی گاهیجا کودک فیتعر در بلوغ و شده

«Majority» د.رسیم نظر به ترحیصح یقانون سن به 

 که میابییدرم مذکور ماده در «هآنک مگر» دیق از نیهمچن

 زین و کودک فیتعر در را یخاص سن توانندیم عضو یکشورها

 نیبنابرا .بشناسند تیرسم به ،یو بر اعمال قابل قانون یاجرا

 سن یمبنا را یسالگ 11 مثل یگرید سن توانندیم عضو دول

 در ،ندینما نییتع خود ینیسرزم قلمرو در کودک یونقان

 شخص که یاریمع عنوان به یسالگ 18 زین گرید نیقوان

 .است شده انیب شود،می دارا را خود تیمسؤول رشیپذ ییتوانا

 توانیمن آن از بعد که است یسن یسالگ 18 گر،ید عبارت به

 مورد در را تیمسؤول فرض اریاخت و اراده فقدان لیدل به

 صیتشخ یبرا سن اریمع بر عالوه .گرفت دهیناد اشخاص

 بلوغ به آن از که دارد وجود یگرید اریمع بزرگسال، از کودک

 قرار استفاده مورد یاسالم یکشورها در شتریب و شودیم ادی

 در 2221 سال ژوئن در یاسالم کنفرانس سازمان .ردیگیم

 که ردک بیتصو را اسالم در کودک حقوق ثاقیم منی یصنعا

 هر کودک» کندیم فیتعر نیچن را کودک خود، کی ماده در

 به یو مورد در اعمال قابل قانون اساس بر که است یانسان

 تیماه به توجه با ران،یا حقوق در .«باشد دهینرس بلوغ سن

 آن، در هیامام فقه میمستق ریتأث و نیقوان بودنیاسالم

 یفقها نظر به بلوغ سن و کودک مفهوم نیتبب در قانونگذار

 یمدن قانون 1212 ماده 1 تبصره در و داشته شیگرا هیامام

 سال پانزده پسر در که است دانسته بلوغ سن را کودک سن

 در نیهمچن .است یقمر تمام سال نه دختر در و یقمر تمام

 1762 مصوب یاسالم مجازات قانون دوم فصل از چهارم بخش

 1 تبصره حکم 143 ماده در ،یفریک تیمسؤول موانع باب در

 است داده قرار دیتأک مورد را بلوغ سن ربارهد م.ق 1212 ماده

(11). 

ی حقوق المللبین کنوانسیون در کودکان تربیت -2-2

 یالمللنیب اسناد در که هرچندکودک و نظام حقوقی ایران: 

 پرداخته مجزا صورت به کودک تیترب بر نیوالد حق مسأله به

 اند،داشته توجه کودک تیترب به که یاسناد در اما است، نشده

ه کلی در .اندشده یمعرف کودک تیترب در یاصل مسؤول نیوالد

 برای مراقبت بر حق مانند اموری ابتدا نظر، مورد اسناد

 1648 بشر حقوق جهانی اعالمیه 21 ماده دوم )بند کودکان

 مسلحانه منازعات و اضطراری مواقع در کودکان از حمایت و (.م

 (م. 1636 برمدسا 14 در ملل سازمان عمومی )مجمع جنگ و

 و شده توجه والدین جایگاه به سپس و است شده مطرح

 بند اساس بر .است گرفته قرار قوانین موضوع ایشان یتمسؤول

 ،یقانون قیم یا والدین»، بشر حقوق یجهانیه اعالم 18 ماده 1

 ددارن عهده بر را کودک شرفتیپ و رشد یبرا یاصل تیمسؤول
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 کنوانسیون «است کودک عالیه منافع هانآ مسأله تریناساسی و

 تیترب در نیوالد یاصل تیمسؤول 1686 کودک حقوق

 نیا 29 ماده 7 بند در ت.اس کرده انیب صراحت به را کودکان

 آموزش نوع انتخاب در تقدم حق» است: آمده ونیکنوانس

 دهد،می ننشا یالمللنیب قوانین مرور «است نیوالد با فرزندان

 نگرفته صورت والدین حق اتیجزئ ذکر و تبیین اسناد نیا در

 اجرای در هاتعارض انواع حق، این قانونی حدود مثال یبرا و

 ت.اس نشده مطرح حق این اجرایی تهای ضمان یا و آن

 تربیت بر والدین حق زین ایران داخلی قوانین در قانونگذار

 کتاب از دوم باب ایران مدنی قانون ت.اس کرده لحاظ را کودک

 داده اختصاص «اطفال ترببیت و نگهداری» مبحث به را هشتم

 و اوالد تربیت بحث به مستقیم 1138 و 1124 مواد در و

 1124 ماده در ت.اس پرداخته خصوص این در والدین هوظیف

 مبانى دییتش در دیبا نیزوج» که است شده مقرر مدنی قانون

 «.ندینما معاضدت گریکدی به خود اوالد تیترب و خانواده

 ابوین که است آمده مدنی قانون 1113ماده  در همچنین

 اطفال تربیت به خود توانایی حدود در که هستند مکلف

 مهمل را هاآن نباید و کنند اقدام مقتضی حسب بر خویش

 عنوان که هستند مدنی قانون مواد تنها ماده دو این، «بگذارند

 تربیت کهاین وجود با ،است شده لحاظ هاآن در «تربیت»

 مشخص آن حدود است الزم و دارد خاصی اهمیت کودک

 و شده بسنده کلی تعریف یک به تنها مدنی قانون در باشد،

 مفاد به توجه .(12) است نشده مشخص آن ضوابط و شرایط

 حسب بر باید تربیت که است مسلم مدنی قانون 1138ماده 

 نیا در .نماند مهمل کودک که باشد نحوی به زمان و مکان

 .است آنان فکری و مالی توانایی به محدود ابوین تکلیف قانون

 حفظ 1781 مصوب «نوجوانان و کودکان از حمایت قانون» در

 از آموزش بر او حق و کودک اخالقی و روانی جسمانی، سالمت

 به حق این از اساس این بر آید،می شمار به تربیت هایمؤلفه

 این 4 و 2 مواد حسب همچنین .است شده حمایت صراحت

 نظر در کیفری اجرای ضمانت حقوق این از متخلف برای قانون

 .(17) .است شده گرفته

  یالمللبین اسناد اساس بر کودک حقوق به احترامـ 3

 حقوق این دیگر عبارت به .است انکار قابل غیر بشر حقوق

 اساس، این بر .دانست انسانی هر ذاتی حقوق از توانمی را

 مورد یادگیری هایمحیط تمام در حقوق این است شایسته

 ترکیبی عنوان به باید تربیت و تعلیم حقوق .گیرند قرار احترام

 خود هایدیدگاه بیان در هاآن حق کودکان، هویت به احترام از

 موارد و فیزیکی تمامیت و خودشان به مربوط امور تمام در

 از: اندعبارت حقوق این .دگیر قرار توجه مورد شخصیشان

 کنوانسیون 72 ماده این، بر عالوه: هویت به احترام -1-3

 خود، فرهنگ از بردنلذت برای کودکان حق بر کودک حقوق

 صحه خود زبان از استفاده و خود مذهب اصول طبق رفتار

 آزادی حفظ و والدین به احترام لزوم بر همچنین .گذاردمی

 تأکید کودکانشان پرورش و موزشآ نوع تعیین برای هاآن

 در خاصی مذهب است قرار اگر که دارند حق هادولت .کندمی

 .(14) باشند کنندهتعیین هاآن شود، داده آموزش مدارس

 کنوانسیون 12 ماده: مشارکت حقوق به احترام -2-3

 این کودکان که کندمی مطرح را موضوع این کودک حقوق

 مسائل تمام در خود هایگاهدید بیان به که دارند را حق

 و خود سن به توجه با هاآن و بپردازند خودشان به مربوط

 کنوانسیون. شوندمی برخوردار حق این از بلوغشان میزان

 بیشتری تالش هادولت که کندمی توصیه اغلب کودک حقوق

 مدرسه امور در بیشتر چه هر را کودکان که باشند داشته

 .دهند دخالت

 این خواهان کنوانسیون این: تمامیت به احترام -3-3

 محافظت خشونت کالاَش تمام از هابچه تنهانه که است مسأله

 که شود برقرار ایشیوه به مدرسه انضباط و نظم بلکه ،شوند

 مکرر خشونت حال، این با .است کودک کرامت حفظ با سازگار

 مدرسه، در تحقیر و عاطفی استفاده سوء شامل شدید، و

 دیده جهان کشورهای در ایگسترده صورت به همچنان

 که کندمی استدالل همواره کودک حقوق کنوانسیون .شودمی

 از کودکان محرومیت و کودک حقوق نقض تنبیهاتی چنین

 جانب از زیادی خشونت .است تمامیتشان به مربوط حقوق

 علیه کودکان همچنین و دیگر کودکان به نسبت کودکان

 مهم اندازه همان به هم مباحث این که ددار وجود معلمانشان
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 شوند کشیده چالش به رفتارهایی چنین که است الزم و است

(12). 

 کنوانسیون و اسالم در کودک تربیت هایمشابهت -4-3

 اجتماعی و اقتصادی تحوالت تاریخی، لحاظ به: کودک حقوق

 گیریشکل و صنعتی انقالب وقوع و بیستم و نوزدهم قرون

 شهرنشینی، و شدنصنعتی فرآیند رشد و داریهسرمای نظام

 جامعه در او تکالیف و جایگاه کودک، درباره اساسی تغییرات

 .آورد وجود به

 اولیه ضرورت به بنا کار بازار به کودکان و زنان ورود

 و ساختار در اساسی تغییرات و داریسرمایه و شدنصنعتی

 کودکان و زنان راستثما فرآیند خانوادگی، مناسبات و کارکردها

 اجتماعی تحوالت منفی ابعاد دیگر، طرف از .بخشید شدت را

 و استعمار و بیستم قرن اول نیمه و نوزدهم قرن دوم نیمه در

 هایمهاجرت و آوارگی دوم، و اول جهانی هایجنگ پیدایش

 به را نابرابری و کشیبهره فقر، جهانی ابعاد گسترش و گسترده

 جوامع در ویژه به کودکان، اوضاع توخام بر که داشت همراه

 .(19) افزود توسعه، حال در

 و یبدن رشد تکامل عدم علت به کودک کهاین به نظر

 شامل که خاص توجه و مراقبتبه  تولد از بعد و قبل ،یفکر

 به توجه با و است ازمندین ،باشدیم مناسب یقانون تیحما

 ژنو هیاعالم در خاص تیحما و مراقبت نیچنبه  ازین کهاین

 یجهان هیاعالم در و است آمده نیز 1624 سال کودک حقوق

 یهاسازمان یتخصص یادهایبن یهاهناممرام در و بشر حقوق

 شده شناخته تیرسمبه  کودکان رفاه به مربوط یالمللنیب

 را کودک حقوق هیاعالم ملل سازمان یعموم مجمع لذا ،است

 حقوق از و بوده یخوشبخت با توأم یکودک امیا که هدف نیا با

 رسماً ،شود مندبهره اشجامعه و خود خاطر به ییهایآزاد و

 و مادران و پدران از و نمود اعالم جهان مردم معمو یآگاه به

 ،نهادمردم یهاسازمان ،جامعه افراد عنوان به مردان و زنان

 تیرسم به را حقوق نیا تا خواست هادولت و یمحل مقامات

 ریسا و نیقوان قیطر از حقوق نیا تیرعا جهت در و شناخته

 ریتدب اعالمیه این اصول به توجه با جیتدر به که یداتیتمه

 .ورزند اهتمام ،ردندگیم

 کنوانسیون و کودک حقوق جهانی اعالمیه کلی طور به

 هاینیازمندی و کودک به توجه در مثبت گامی ودکک حقوق

 از ارزشمندی نکات بر مشتمل معاهده این است، برداشته وی

 را کودک تربیت و تعلیم مستقیماً برخی که است تربیتی جهت

 بعضی و نموده گوشزد را تربیت موانع برخی داده، قرار نظر مد

 و ضروری همقدم عنوان به را کودک روانی بهداشت دیگر

 .(13) تاس داده قرار تأکید مورد تربیت ساززمینه

 همین شد، اشاره قبل مباحث در که همانطور البته

 تربیتی مکتب یک عنوان به که اسالم مبین دین در هاآموزه

 قرار خود تعالیم هلوح سر را هاانسان هدایت و پرورش هدغدغ

 .است شده پرداخته ترجامع چارچوبی در داده،

 و ابعاد از جامع شناخت مستلزم تربیتی ریزیبرنامه هر

 امر این که باشدمی آن تودرتوی هایپیچیدگی و انسان ساحت

 خالق قدر به کس هیچ چون شود،نمی میسر وحی مدد به جز

 به .ندارد معرفت و شناخت انسان وجودی زوایای تمام به آدم،

 وحی جهان از فارغ هایتدوین و هابندیصورت جهت همین

 و هاکاستی احتمال بنابراین .بود خواهد نارسا و قصنا

 ناپذیراجتناب کودک حقوق کنوانسیون مجموعه در تعارضاتی

 آن در که منافعی وجود با للیالمبین اسناد این لذا ،است

 این از یکی .دارد نیز هاییکاستی ،است شده بینیپیش

 .(18) است هدف در تفاوت ها،کاستی

 انسان، زندگی هدف شناخت در یوح زبان از گیریبهره

 ما روی پیش ،ماست پندار در آنچه از تروسیع اندازیچشم

 توان در باید چنانکه ،انسان هایویژگی شناخت زیرا نهد،می

 را خدا که است سعادتمند انسانی قرآن، نظر از .یکتاست خالق

 ها،جلوه تمام یعنی ،شود نزدیک او به و (16) کند عبادت

 دنیا از گیریبهره در انسان نهفته استعدادهای و ریفک قوای

 هدف پس .خداست آن و دهند قرار مدنظر را هدف یک باید

 قرب نهایت در و عبودیت اسالم، هایآموزه دیدگاه از زندگی

 .است اهللالی

 که انسان ارتباطات انواع خصوص در اسالم تربیتی اهداف

 به ،باشدمی طبیعت و دیگران با خداوند، خود، با ارتباط شامل

 مشترک نقطه و شده ترسیم ایواسطه و غایی اهداف صورت

 فکری، هایکوشش و مساعی تمامی غایت در که هاآن ههم
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 متعال خداوند همانا دارد، ظهور انسان رفتاری و عاطفی

 .(22) باشدمی

 بر نیز وی زندگی مسیر ترسیم و کودک تربیت در بنابراین

 غایت و هدف این اسالم ویژهبه  الهی دیانا ههم تعالیم مبنای

 کنوانسیون مختلف هایقسمت در اما ،گیرد قرار نظر مد باید

 مغایر مواد برخی در حتی و گرفته قرار غفلت مورد هدف این

  .است دینی هدف این با

 شرح به را کودک واژه «کودک حقوق 1686 کنوانسیون»

 از منظور سیونکنوان این نظر از» است: نموده تعریف ذیل

 قانون طبق کهاین مگر است، سال 18 سن زیر افراد کودک

 ،«شود داده تشخیص ترکم بلوغ سن ،کودک مورد در اجرا قابل

 افرادی از دسته نآ به ناظر کودکان، حقوق از مقصود فلذا

 یکی .باشد سال 18 زیر هانآ سن قانونی حیث از که است

 مواد برخی در کودک استقالل بر تأکید ها،کاستی از دیگر

 و پدر از دوری و جدایی مستلزم اگر حتی ،است کنوانسیون

 در و کودک حمایت مصادیق از جدایی این آیا ؛گردد مادر

 مبانی مطابق است؟ خوشبختی و سعادت به وی وصول راستای

 هایآموزه و بخش(ایمنی و دلبستگی )الگوی شناختیروان

 پاسخ سال سیزده دوازده از ترپایین سنین رد ویژهبه  اسالم

 عدم اعتیاد، جنگ، مانند استثنایی موارد در جز و است منفی

 هکنندتأمین استقالل اعطای این... و والدین اخالقی صالحیت

 مکاناالحتی باید نیز استثنایی موارد در .نیست کودک مصالح

 سن به یعقل جهت از تا باشد شرعی یا قانونی جانشین کنار در

 را خود مصالح استقالل، وجود با بتواند و برسد تمییز و رشد

 .دهد تشخیص

 موجود ابهامات جمله از نیز کودک بر نظارت محدودکردن

 و نظارت اساسی نقش چراکه ،باشدمی کنوانسیون این در

 است، گرفته قرار غفلت مورد کنوانسیون در والدین کنترل

 آزادی تلویحاً که دارد دوجو معاهده این در متعددی مواد

 برای را خاص( قلمرو در یا سنی محدودیت )بدون مطلق

 در مراقبت و نظارت دخالت، هرگونه یا و کندمی تجویز کودک

 هماد طبق نمونه عنوان به .نمایدمی منع را کودکان امور

 این .باشدمی عقیده ابراز آزادی حق دارای کودک» ،17(1)

 عقاید و اطالعات رساندن و یافتدر جستجو، آزادی شامل حق

 شده،چاپ یا شفاهی یا کتبی مرزها، به توجه بدون نوع، هر از

 انتخاب به دیگری هرسان هر طریق از یا هنری آثار شکل به

 این اساس بر ایساله 11 کودک اگر بنابراین «.باشدمی کودک

 متناسب ـ خود اعتقادات با مغایر کامالً اطالعات به آزادی، حق

 مراقبتی و نظارت گونههیچ و یافت دست ـ سنی هدور همان اب

 ،19 هماد اساس )بر گردد هم ممنوع بلکه نباشد، وی بر هم

 وی روانی و فکری آشفتگی موجب امر این آیا (،2و  1 بند

 و شهودی هوشه مرحل در هنوز آنکه ویژهبه  شود؟!نمی

 روفمع روانشناس که گونههمان است، عینی منطقی عملیات

 مرحله، این در انتزاعی تفکر فقدان جهت به گوید:می «پیاژه»

 و صدره سع و باشدنمی برایش هاآن تحلیل و تجزیه امکان

 .(21) نیست میسور او برای نیز هاتناقض تحمل

 انگاشتننادیده کنوانسیون، این بر وارد ایرادات از دیگر یکی

 از فرد سیتجن به مربوط هایویژگی .است مرد و زن تفاوت

 سایر از بیش مراتب به که است شخصیتی هایجنبه ینترمهم

 تأثیر زندگی مظاهر تمامی و گفتار رفتار، در خصوصیات،

 در دختر، یا است پسر کهاین از کودک درک .گذاردمی

 کنندهتعیین عاملی جنس، دو از یک هر الگوی رفتارهای

 جنسی، هایتفاوت به بردنپی همچنین .شودمی محسوب

 کشف و کدام هر از جامعه و دین متفاوت انتظارات درک

 شود،می جنسی نقش ندیبطبقه موجب که گوناگون عوامل

 بدین است؛ شخصیتی هخصیص چنین تبیین راستای در همه

 یا و «مرد و زن بین جنسی هایتفاوت» نظیر مباحثی جهت

 دازدپرمی پدیده این تفسیر به «زن و مرد افتراقی روانشناسی»

(22). 

 اهمیت ،«جنسی» نقش فراگیر و خطیر تأثیر به توجه با

 تفاوت این اما ،گرددمی روشن نیز تربیت و تعلیم در آن

 عنوان به .است شده انگاشته نادیده کنوانسیون در جنسی

 طرف کشورهای» است: آمده چنین 26)د( هماد در نمونه

 آموزش جزء باید ذیل موارد که نمایندمی موافقت کنوانسیون

 داشتن یبرا کودک نمودنآماده ...باشد کودکان پرورش و

 از (ؤ)ممل ایروحیه با و آزاد ایجامعه در نهمسؤوال زندگی

 مردم، تمام بین دوستی و مرد و زن تساوی صبر، صلح، تفاهم،

 .(27) «دیگر اشخاص و ملی مذهبی، بومی، هایگروه
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 گیرینتیجه

 «تربیت» گرو در هاانسان زا یک هر روزیسیه یا بهروزی

 خانواده، فرهنگی ساختار همچون عواملی به مهم این و است

 سیاسی حاکمیت کار، محیط زندگی، محیط آموزشی، محیط

 یکدیگر با عوامل این .دارد بستگی تعلیمات کیف و کم و کشور

 همدیگر توانندمی حال عین در و دارند تکمیلی و طولی ارتباط

 نوعی به عوامل این همه جهت هر به ،کنند تخریب یا خنثی را

 میان این در و ندمسؤول او تربیت و تعلیم و انسان قبال در

 بررسی .هستند مهم بسیار دورانی نوجوانی، و کودکی دوران

 همان یا و هستی نظام هایپدیده چگونگی و چرایی ،چیستی

 تمامی که است مواردی جمله از هستی نظام بر حاکم فلسفه

 جمله از .دهدمی قرار تأثیر تحت را انسانی موجود تسرنوش

 وجودآمدنبه  بشری اندیشه و فکری هاینظام فلسفی تأثیرات

 رسدمی نظر به .است واقعی جهان در فکری محصوالت تولید و

 گرتبیین خوبی به هستی نظام و جهان پیرامونی حوادث

 و فکری مکاتب میان در .است بشری اندیشه بر حاکم فلسفه

 اشاره اسالم به توانمی جاویدان هایآموزه و فرهنگ صاحب

 تمامی در خود هایآموزه بیان با توانسته اسالم دین .کرد

 شعار بر بنا متعادل و متوسط آیینی مروج خوبی به هازمینه

 هایحوزه و هارشته تمامی در اسالم .شود آیین این دیرین

 سیاست شناسی،عهجام تربیت، و تعلیم جمله از بشری معرفت

 .است کاربردی آموزه و ایده صاحب قبیل این از مواردی و

 .است هاییایده و بیان سبک، صاحب آدمی

 جمله از آدمی اخالق و تربیت و تعلیم رسدمی نظر به

 اساسی تحوالتی آن پرتو در انسان که است مهمی هایزمینه

 هدف (ص) اکرم پیامبر چنانکه ،است کرده ایجاد زندگی در را

 اخالق اتمام و انجام را خود بزرگ رسالت انجام و خود آمدن از

 شدم برانگیخته ؛الاخلاقْمکارمْلاتممْبعثتْانی» :است دانسته

 و تعلیم اساس این بر «.نمایم کامل را اخالق هایخوبی تا

 .است آدمی هایفعالیت فرایند در سترگ رسالتی تربیت

 گوناگونی عناصر دارای بیتتر و تعلیم دانیممی که گونههمان

 و تعلیم جریان در .است ...و هدف آموز،دانش معلم، قبیل از

 آموزدانش نقش در هم و معلم عنوان به هم انسان تربیت

 دوران انسان دانیممی که گونههمان .دارد اساسی و بارز نقشی

 .نمایدمی سپری هستی کانون این در را خود زندگی از مختلفی

 ینترمهم جمله از نوجوانی و کودکی دوره اسالم دیدگاه از

 بردنپی هایزمینه ایجاد به آن طی که آدمی که است دورانی

 با آشنایی هایزمینه پردازد،می خود چیستی و کیستی به

 و نمایدمی ایجاد خود در را اخالقی و دینی معارف و هاارزش

 و هاریشه که پردازدمی اساسی و بنیادین دانش کسب به

 شکل آدمی در ایگونه به آن اساسی و مهم هایزمینه

 ضاللت یا و کمال سمت به را آدمی زندگی مسیر که گیردمی

 به کودکی دوره تربیت دین بزرگان و امامان تعبیر به .بردمی

 تعلیم بنابراین .است سنگ بر نقش شدن حک همانند ایگونه

 که ردگی شکل درکودک ایگونه به باید کودک تربیت و

 و فکری دینی، هویت و شخصیت گیریشکل هایزمینه

 .آید وجودبه  فرد در فرهنگی

 که است آدمی بلوغ و کودکی بین مرحله نیز نوجوانی دوره

 دوران این در آدمی و شده نهاده نام فشار و طوفان دوران

 حد رعایت و دینی هایآموزه به بنا که است انرژی از آکنده

 که گونههمان .است سالم شخصیتی رندهوجودآوبه  آن تعادل

 دوره هر تربیت شد، گفته آدمی زندگی دوران پیوستگی از

 و قبل نسل از کلی دانش آموختن و دریافت نتیجه و ثمره

 اسالم .است زندگی بعدی دوران تربیت ساززمینه همچنین

 با نوجوان و کودک وجود و دارد مسلمان انسان به ویژه نگاهی

 گونههمان .است پذیرفتنی وی برای صفتی و یویژگ گونه هر

 و ارزش نیز شدهسقط جنین برای اسالم ،شد مالحظه که

 وجود نفس وجودی ارزش و هستی پس ،دارد نظر در احترامی

 از که است اینکته معیاری و مالک گونه هر از فارغ آدمی

 و کودک اسالم مکتب در .شودمی استنباط اسالم هایآموزه

 دیگری بر کدام هیچ ...و سفید و سیاه ضعیف، و یرفق نوجوان

 و قرب اسالم در انسان برتری مالک تنها و ندارند برتری

 .است تقوی رعایت و خداوند به نزدیکی

 رسدمی نظر به فلسفی، شناسانه هستی بُعد بر عالوه

 نیر هنجارها زمینه در دینی مهم اصول و اخالق ها،ارزش

 توجه مورد باید نوجوان و کودک تربیت در که است اینکته

 و چگونگی چیستی، نهایت .هاستارزش دین اسالم .گیرد قرار

 میزان و خداوند حضور مالک به شدننزدیک هاارزش چرایی
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 جمله از محبت .است زندگی در او حضور به اعتقادی پایبندی

 برقراری به آن به جستن توسل با آدمی که است هاییزمینه

 خالق با ارتباط نهایت در نیز و یکدیگر با هاانسان ارتباط

 به نوجوان و کودک پیوند رسدمی نظر به .پردازدمی خویشتن

 قرار خداوند از بعد انسانی ارتباط نوع از دوم درجه در والدین

 شکوفایی هایزمینه پیوندی چنین ایجاد وسیله به انسان .دارد

 .پردازدمی توان و عالقه مورد هایزمینه در خود توان و استعداد

 امنیت، به والدین از خانوادگی محبت دریافت با وسیلهبدین

 .یابدمی دست ...و اضطراب افسردگی، روانی، مشکالت از دوری

 کسب و سعادت راه در وافری شوق با وسیلهبدین همچنین

 را خود لحظات بهترین و نمایدمی تالش خداوندی معرفت

  .نماید سپری

 نیز دینی متعارف دستورات و آداب از ایمجموعه رعایت

 تحمل و تالش سایه در وی معرفت کسب و خداوند به ایمان با

 لزوماً دین هر در .است یافتنیدست انسان برای هاسختی

 دسترسی و آدمی تعالی برای واجب و الزم دستوارت ایپاره

 مستحب و مباح مکروه، ،واجب .دارد وجود آلایده نقاط به وی

 قرار پذیرش مورد اسالم در که است قوانینی و آداب ملهج از

 باید موفقیت به دستیابی جهت نوجوان و کودک .است گرفته

 بود خواهد قادر صورت این در .باشد پایبند امور این به

 آداب این جمله از .نماید مالحظه خود زندگی در را تأثیراتش

 تربیتی اتتأثیر که کرد اشاره نمازخواندن به توانمی دینی

 و تاریخی شواهد .دارد لدنبا به آدمی زندگی در فراوانی

 و اهمیت بر شاهدی نیز ما دینی الگوهایه شبان نمازهای

 توضیح .نمود بدان کافی توجه باید که است فریضه این ارزش

 که است گونهبدین دینی آداب و آیین چگونگی و ذات پیرامون

 مباح و مکروه اجب،و مستحب، مذکور موارد تمام اسالم در

 باطن و ظاهر جنبه دو هر رعایت که است باطنی و ظاهر دارای

 اول نگاه در گاهی .گیرد قرار توجه مورد اسالمی تربیت در باید

 خود به را آدمی ذهن باطن، و ظاهر امر دو از یکی بندیپای

 و درست رفتار مالک را یکی به بندیپای و کندمی جلب

 دو هر بر قرآن و اسالم در که صورتی در ،داندمی خود شایسته

 .است شده تأکید حق درگاه توفبق به دستیابی جهت جنبه

 دو هر مسلمان کودک برای دینی قواعد و آداب مالک بنابراین

 در را توجهی شایسته پیامدهای که است باطن و ظاهر جنبه

 .دارد دنبال به آدمی زندگی

 کودکان تربیت به اندازه این به مسلکی و دین هیچ در

 مسلمانان ما که دهدمی نشان امر این که است نشده توجه

 رعایت و باشیم حساس کودکان تربیت در بیشتر بسیار باید

 اسالم در که طوری به ،دهیم قرار توجه مورد را هاآن حقوق

 دارای نیز تولد از قبل دوران از بلکه ،تولد بدو از نه کودک یک

 .است شده حقوقی و حق

 نوجوان و کودک قشر به دیج اتتوجه اخیر هایدهه در

 در سند ینترمهم که کودک حقوق کنوانسیون و است شده

 شده تصویب و تهیه خصوص این در است، قشر این از حمایت

 چنیناین کهاین از قبل اسالم مقدس شرع در ما البته، است

 و قوانین شود، ایجاد اطفال و کودکان مورد در هاییکنوانسیون

 .ایمداشته اطفال از حمایت در خوبی مقررات

 باید کودک حقوق المللیبین کنوانسیون از کلی ارزیابی در

 هاینیازمندی مبین کنوانسیون، این در ذکرشده اصول که گفت

 و جامعه خانواده، تکالیف نیز و کودکان بنیادین و اساسی

 در یاجرای تدابیر متضمن و بوده آنان نیازهای اجابت در دولت

 نقاط از کنوانسیون کهاین وجود با .است کودکان از حمایت

 آن بر ایراداتی خود نوبه به ولی است، برخوردار محاسن و قوت

 مواد، برخی در ابتکار و نوآوری وجود عدم جمله، از است، وارد

 مترقی اصول از برخی به توجه عدم ،کاربزه اطفال تعریف عدم

 در اجمال و ابهام و کشورها برای «تحفظ حق» وجود جهان،

 برخی در مذکور کنوانسیون همچنین .موارد از برخی

 والدین، از فرزند توارث جمله، از باشد،می خأل دارای موضوعات

 کودک، ازدواج ورزش، به مربوط حقوق کودک، سیاسی حقوق

 به نسبت والدین حقوق نابالغ، افراد از نامشروع کودکان

 معامالت، انجام و اقتصادی هایفعالیت اهلیت کودک،

 این با حال ...و خود اعمال برابر در مدنی و کیفری یتمسؤول

 از دارد، شده یاد کنوانسیون که یهایکاستی و نواقص همه

 انتظارات کودکان، حقوق درباره جامع مقرراتی تدوین لحاظ

 اکثر و است برآورده کودکان از حمایت در را بشری جامعه

 تدریجبه  خود، کشور در کنوانسیون، بتصوی از پس کشورها

 .اندداده تغییر یا کرده اصالح را خود مقررات و قوانین
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 به که است کشورها این جمله از هم ایران اسالمی جمهوری

 .است پرداخته کودک از حمایت در جدید مقررات تدوین

 با مقاله نامه،پایان کتاب، قالب در زیادی تحقیقات هرچند

 شدنانجام حال در ایران در نوجوان و کودک ادبیات عنوان

 اسالمی رویکرد با نوجوان و کودک زمینه در تحقیقی اما است،

 گفته به بنا .شودنمی مالحظه آن تربیتی مضامین و قرآنی و

 جهت کشوری کالن هایسیاست ابالغ و رهبری معظم مقام

 و دینی و بومی علوم زمینه در هاییپژوهش و هاطرح انجام

 اسالمی فرهنگ و نظام به بخشیدنهویت راستای در و المیاس

 نظر به علمی، رویکرد با دینی شخصیت اندازچشم ترسیم و

 که است هاییحوزه جمله از نوجوانی و کودکی دوره رسدمی

 در مستقل و جدید شکل به نو هایایده پرورش قابلیت

 .باشد داشته را اسالمی فرهنگ
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