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 بررسی حقوق فرزند بر والدین و ارتباط این حقوق با تربیت و تأدیب وی

 2تکتم قرایی، 1سید محمد جواد وزیری فرد 

 اسالمی حقوق استاد دانشگاه قم،عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی -1

 مدرس دانشگاه گنبد کاووس -2 

(tooki1368@yahoo.com) 

 خالصه

رزند در دوران حقوق فرزند به دو بخش کلی دوران قبل از تولد)بارداری( و دوران بعد از تولد تقسیم می شود که در این مقاله تنها بخش دوم یعنی حقوق ف

 قرار پژوهش موردرا یناسازگار نیا دیبا رسد یم نظر به یناسازگار او یجسم بیتأد و فرزند حقوق هیتأد نیباز انجایی که  بعد از تولد بررسی می گردد.

بررسی ها نشان داد قانونگذار  را بیان می کنیم.فرزند بیتأد و تیترب با حقوق نیا ارتباط خواهد شد و یبررس جداگانه بطور حقوق نیا کیکایبنابراین .داد

ضی از این حقوق،ضمانت اجرایی برای خودداری آنان از تأدیب کشور ما،در صورتی که والدین با اقدام به تأدیب،از ادای حقوق فرزند مانع شوند،تنها در بع

 فرزندانشان مشخص نموده است.

 

 حقوق فرزند، والدین، تأدیب، حقوق متزاحم، قاعده الضررکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه .1
 

سوب می گردد الزم است بیش از پیش به این امر مهم والدین نقش بسیار مهمی در تربیت فرزند برعهده دارند و از آنجا که تأدیب فرزند از اهمّ وظایف آنان مح

های تربیتی نادرست و همچنین تجاوز از حدودی که شرع و قوانین در توجه گردد.چنانکه در جامعه مشاهده می شود بسیاری ازوالدین به جهت اعمال روش

حقوقی که دین اسالم و قانون کشور ما از کودکی برای فرزندان در نظرگرفته راستای تأدیب فرزند برای آنان تعیین نموده،فرزندان خود را از تربیت صحیح و از 

 اند.است محروم کرده

ه بهترین نحو حقوق از آنجایی که بیشترین مسئولیت اعمال حقوق مادی و معنوی فرزندان و رعایت آن بر عهده پدر و مادر است، بر این اساس باید سعی شود تا ب

گذار و جامعه نیز نیازمند می باشند. به این دلیل که های طبیعی و اجتماعی خود، عالوه بر والدین، به حمایت قانونه واسطه محدودیتآنان استیفاگردد.کودکان ب

لمللی هستند که اهای بینگذار، والدین و سازماننماید،این قانون پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید میبیش از سایر اقشار جامعه آسیب

،بیشترین مسئولیت در رعایت نیز در کنوانسیون حقوق کودک .باید از حقوق آنان دفاع و امکان اجرای مطلوب و همچنین ضمانت اجرای آن را فراهم آورند

ا برای تضمین به رسمیت شناختن کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: بیشترین تالش خود ر ،81، چنان که در ماده به والدین واگذارشده حقوق کودک

والدین یا قیم قانونی، مسئولیت عمده را در رشد و  .این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت مشترکی در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل آورند

حقوق فرزند در دوران بعد از تولد که به تأدیب فرزند . در این مقاله پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسئله آنان،حفظ منافع عالیه کودک است

 گیرد.مرتبط است مورد بررسی قرار می

 

 

 فهوم و تعریف تأدیبم .2
 

 تأدیب در لغت .2-1
رود چنین به معنی مجازات نمودن به جهت ارتکاب فعل ناپسند نیز بکار میتأدیب در لغت به معنی تعلیم، ریاضت نفس و کسب محاسن اخالقی است. هم

(.. در اصطالح فقهی، مقصود از تأدیب همین تعزیر است، یعنی مجازات کمتر از حد. و از آنجائی که 9، 8414؛فیومی، 8486،41؛ ابن منظور،8484،41)طریحی، 
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کودکان از لفظ تأدیب استفاده شده  گیرند، به همین جهت در روایات و عبارات فقها در ارتباط با تعزیرکودکان همانند بزرگساالن مشمول مجازات تعزیر قرار می

 که کودک را از انجام مجدد فعل ناپسند بازدارد.ای(. بگونه8411،411باشد )حرعاملی، تر از تعزیر بزرگساالن میکه مقصود از آن مجازاتی خفیف و سبک

 

 

 اصطالح تأدیب در .2-2
 

 واژه ی تأدیب در اصطالح به سه دسته تقسیم بندی می شود:

 .است شده اراده تیترب یمعنا یول رفته بکار بیتأد لفظ که شده مشاهده (466،،841)کلینی،اتیروا از یبرخ در: تیترب یمعنا به بیدتأ الف(

 .گردد عمل یرفتار به ای شود ترک یرفتار تا است تیترب و آموزی ادب خاص روش آن از منظور: هیتنب مطلق یمعنا به بیتأدب( 

 به یمعن نیا به و اتید و حدود جمله(  از 844، 8481ی)شهید ثانی،فقه های کتاب از یبرخ در که(: یحقوق اصطالح در بیتأد)ریعزت و حد یمعنا به بیتأد ج(

 (499،،4،848،موسوی خمینی ؛ ،،8488،4،ابن ادریس حلی ؛8411/948حلی،) ی رود.م کار به مورد دو در فقها نزد معنا نت.ایاس رفته کار

 .یشودم صادر او از یحد ریغ یتهایجنا و جرم که یجنونم ای کودک مورد در.8

 (،48 ،،848یشود.) مروارید،م صادر او از یحد ریغ یتهایجنا و جرم که یعاقل و بالغ انسان 4

 

 

 حقوق فرزند بر والدین .3
 

 حق تربیت .3-1
 

انسان است،این حق را داراست. آن تربیتی مورد نظر است که  تربیت به عنوان حقی بشری از حقوق اساسی فرزند محسوب می شود.هر کودک از آن رو که یک

ست )صفایی و متناسب با نیازها و ابعاد وجودی شخصیت کودک باشد. چنانکه در اصطالح حقوقی تربیت به معنای پرورش روحی و اخالقی اطفال به کار رفته ا

 (.4،8،18،849امامی 

 به توجه گرید عبارت به.است دانسته الزم زین را آنان یاخالق و یروح یها جنبه به است،توجه قائل تیاهم فرزندان یجسم سالمت یبرا که همانطور اسالم

 .آنهاست یاخالق یارزشها کسب یبرا الزم نهیزم و فرزندان،مقدمه یماد یازهاین

 یبرا تربیت مهم حق معرف ، یاجتماع سنن و آداب به یبندیپا و ییآشنا ، یاخالق لیفضا کسب ، یروان یسالمت ضرورت ، یعاطف پرورش به ازینبه همین ترتیب 

 ، ستین یاخالق ارشاد کی تنها( ،88ص ، 4،8  یمجلس ؛61، ،8484 ،یالعامل ؛8418،416 ، ینیالکل)اتیروا از یانبوه در کودکان به محبت لزوم .است کودک

 پرورش جهت کودک:  است آمده زین کودک یجهان هیاعالم 6 اصل در. ردآو یم فراهم را یحقوق الزام کی رشیپذ امکان معصومان رهیس و ادله لسان بلکه

 در محبت پر ییفضا در صورت هر به خود نیوالد یسرپرست و توجه تحت االمکان یحت دیبا و دارد تفاهم و محبت به ازین ، شیخو تیشخص متعادل و کامل

 .است یاخالق تیامن ، یعاطف پرورش جهینت نیمهمتر که ابدی پرورش یماد و یاخالق تیامن

یعنی برای پدر و مادر خویش از درگاه خداوند در زمان « ُقلْ رَبِّارْحَْمهُما کَما رَبَّیاِنی صَغیراً»در قرآن کریم نیز به این اصل مهم تاکید شده که خداوند می فرماید:

استفاده می شود پدر و مادر باید براساس محبت فرزند خود «مامْهُ إِرْحَ »لمهحیاتشان طلب مغفرت و رحمت بنما،پاداش آنچه تو را در کودکی تربیت نموده اند. از ک

 یتیترب ارائه اساس نیبرا.است فرزند یاخالق و یتیترب یها است،جنبه دیتأک مورد یاسالم میتعال در همه از شیب آنچه ..(8،،8،11را تربیت نمایند )مکارم شیرازی، 

 اوست تیترب حق از یو ساختن فرزند،محروم یعال مصالح و صیخصا و یژگیو با نامناسب
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کنند،بزرگترین  .برخی از صاحب نظران تعلیم و تربیت معتقدند که پدر و مادراگر در انجام این مسئولیت سنگین الهی،وجدانی و اجتماعی غفلت و سهل انگاری

خود،اسباب بدبختی آنها را فراهم ساخته اند و چنین جنایتی در جهان آخرت بی خیانت ها را نسبت به فرزندانشان مرتکب شده اند،زیرا با تربیت های غلط و اشتباه 

 (49، 8،98کیفر نخواهد ماند)حاجی ده آبادی، 

 

 

 حق تمامت جسم .3-2
 

مانی،از (. به عنوان حقی مبتنی بر کلیت جس،8414،86از آنجا که حق حیات حقی اساسی در حقوق بشر محسوب می شود، تمامیت جسمانی افراد )نجفی، 

 حق یکس و است یجار اتیح بدو از زین کودکان مورد د،دریآ یم شمار به ها انسان همه یاساس حقوق از که حق نیا مهمترین حقوق انسانی قلمداد می شود.

 .شود یم یقانون یها مجازات ن،مستوجبیوالد یحت یهرفرد توسط آن به وتجاوز. ندارد را آن سلب

 هر در کودک وبدن جسم رایز.باشد برخوردار مناسب زین بهداشت و هیتغذ از دیبماند،با مصون زین لطمه رادیا و آزار گونه هر از دیبا نکهیا بر عالوه کودک جسم

 یم شمار به کودک سرپرست و یول فیتکال از یبهداشت های¬مراقبت و مناسب هیتغذ آوردن فراهم لذا.است یکیزیف کامل رشد ازمندیدارد،ن قرار که یا مرحله

 و آزار و باشد یضرور و الزم کودک یبرا بهداشت و هیتغذ ی نماید،م جابیا که است شده لیتشک یسلب و یثبات جنبه دو از جسم تمامت حق نیبنابرا. رود

 .خواهدشد پرداخته ازآنها کیهر به لیذ در که ردیگ یم دربر را یگوناگون ابعاد حق نیا. .گردد ممنوع تیاذ

 

 

 شیر مادرحق تغذیه با  .3-2-1
 

 یفقه متون در و آمده انیم به سخن لیتفص به اتیروا و اتیآ در آن رامونیپ و شده شناحته تیرسم به کودک حقوق از یکی عنوان مادربه ریش با هیتغذ دراسالم،

شود، اختمان جسمی کودک محکم می.اهمیت این امر از آن جهت است که در دوران شیرخوارگی عالوه بر اینکه ساست شده بحث آن مختلف یها جنبه درباره

 یابد. ساختمان روحی او نیز پرورش می

هیچ شیری برای کودک با برکت تر از شیر مادرش «ما مِْن لَبٍَن یَرضَُع بِِه الصَّبِی أَْعظَمُبَرَکًَة عَلَیِه مِنْ لََبنِ اُمِّهِ »حضرت امیر المومنین )ع( نیز در این باره می فرماید:

 (8481،4،4؛.صدوق،811، 8،91؛ طوسی،641،،841نیست )کلینی،

ن تربیت های جسمی با توجه به فرمایش امام)ع(می توان دریافت که کودک نه تنها بهره مند از حق تربیت جسمی و تغذیه است،بلکه این حق را دارد که از بهتری

 وخدادادی برای او فراهم شده است.علی الخصوص بهترین غذاها بهره مند گردد.به ویژه در جایی که این امر بطور طبیعی 

نیز، با این عنوان که کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن،  8941حق تغذیه کودک بطور رسمی در اصل چهارم اعالمیه جهانی حقوق کودک، مصوب 

 .8تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد، مورد تصریح قرار گرفته است

 

 

 ی و حفاظت)حضانت(حق نگهدار .3-2-2
 

                                                 
 8/151.ک اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات کمیته ایرانی حقوق بشر ر1

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

 

 حائز مباحث است،از جامعه افراد یروح و یجسم سالمت جهینت در و کودکان یروح و یجسم رشد و تیترب در موثر ینهادها نیتر مهم از حضانت که ازآنجا

عریف حضانت، کلمه تربیت را بکاربرده اند که .بنابراین فقها،در تدارد یتنگاتنگ ارتباط فرزندان یسرپرست و یدار نگه با و شده یتلق زین یاسالم فقه در تیاهم

گونه که از کالم فقیهان برمی آید،در حضانت کودک آنچه اصل نشان از توجه آنان به تربیت روحی و جسمی و مادی و معنوی بطور توأمان است. آن

 (41-4-6-،:ش8،14است،رعایت مصلحت کودک است. )فالح، 

ه مادر است.زیرا به طور طبیعی و منطقی،طفل در آن زمان،بیشتر به مراقبت جسمی و احساسات و عواطف که توان در مراحل نخست زندگی طفل،حضانت بر عهد

هفت سال اول  تأمین آنها ازسوی مادربیشتراست،نیازمند می باشد و حتی رشد و شکوفایی تعقل او نیز مرهون گذراندن زندگی پر احساس است.این دوران همان

اصالحی قانون مدنی برای نگه داری  8869(. بنابر ماده 4،6:حر عاملی،8481،841ز آن به دوران سیادت کودک یاد شده است )صدوق،زندگی کودک است که ا

حضانت و حضانت طفل)چه پسر و چه دختر(که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند،مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از انقضای این مدت 

 در می باشد.فرزند با پ

مقرر می دارد:هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست،از نگه داری او امتناع کنند.در  88،4همچنین قانونگذار ایران در ماده 

موم،نگه داری طفل را به هریک از ابوین که صورت امتناع یکی از ابوین،حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیّم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی الع

 أمین کند.حضانت به عهده اوست،الزام کند ودر صورتی که الزام،ممکن یا موثر نباشد،حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد،به خرج مادر ت

و در منابع معتبر فقه اسالمی به آن اشاره شده،نگه داری و تربیت اطفال نکته قابل ذکر این است که قانونگذار بنابر شرایط کلی که برای مسئول حضانت وجود دارد 

ت را بر عهده هر شخصی واگذار نمی کند،هرچند شخص والدین طفل باشند.مهم ترین این شرایط عبارتند از:سالمت روحی و جسمی،صالحیت اخالقی جه

(که به جنبه معنوی و اخالقی حضانت اشاره 6،،88/1/8قانون مدنی)اصالحی ،،88ر ماده (. د،8414،41؛نجفی461،،848تربیت طفل،بلوغ،عقل و اسالم )العاملی، 

خطر می کند،اجازه داده شده که: هرگاه دراثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست،تربیت اخالقی او در معرض 

 او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی،هر تصمیمی را که برای حضانت طفل،مقتضی بداند،اتخاذ کند.باشد،محکمه به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم 

دیب در نکته قابل ذکر این است که یکی از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخالقی والدین، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است که با مبحث تأ

 ارتباط است.

 

 

 جسمیحق نظافت و بهداشت .3-2-3
می گیرد.از از آنجایی که کودک در سال های آغازین حیات خود قادر به نظافت خویش نیست و اگر کمک والدین نباشد او در معرض بیماری های بسیار قرار 

متوجه والدین می شود.بر جمله فروعات پذیرش حق سالمت کودکان،اهتمام به معالجه کودکان و صبر و تحمل در مقابل بیماری ها و اذیت و آزارهایی است که 

مدی والدین این اساس به دلیل آسیب پذیری که شخص خصوصاً در دوران کودکی دارد و در تأمین نیازهایش وابستگی زیادی به والدین خود دارد،بی توجهی ع

انایی های جسمی،هوشی و عاطفی محسوب می نسبت به این حق کودک مثل بی توجهی به جهت تأدیب کردن فرزند،بازداشتن او از نیازهای اساسی برای رشد تو

( که دو دسته 4،،8شود و از آنجا که بی توجهی به کودک به صورت ترک فعل ارتکاب می یابد،بی توجهی را می توان به پنج دسته رفتار تقسیم کرد )جلیلی، 

 آن به عدم توجه والدین نسبت به فرزند در این مبحث مرتبط می باشد.

 عث اختالل رشد می شود.ضعف پرورشی که با-8

 نقایص سرپرستی و مراقبت که باعث می شود کودک در معرض خطر بیشتر صدمات قرار گیرد.-4

ده است. این در باید بیان داشت که کشور ما در قوانین خود هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ممانعت از حق بر سالمت و بهداشت کودکان توسط والدین مقرر نکر

کنوانسیون حقوق کودک و موازین اسالم نیز بر دارا بودن این حق تأکید شده است و عدم اعمال این حق اگرچه در راستای تأدیب نیز  44ماده حالی است که در

 نبوده باشد،سالمت جسمی فرزند را به خطر می اندازد که آثار منفی متعددی را برای وی در بر دارد.
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 حق بازی و ورزش .3-2-4
 و ها ورزش در حضور و شرکت حق یگرید و است یباز حق آنها از یکی که است شده شناخته تیرسم به کودک یبدن تیترب نهیزم در حق دو یماسال درمتون 

 راها کند،استخوان یم رومندین را عضالت چنانکه است موثر کودکان یبدن هیبن و شاکله اعتدال در یجسم و یبدن یها نیتمر و ها ورزش .است یبدن ناتیتمر

 یها ییتوانا تا ی آوردم فراهم کودک یبرا را یفرصت یباز.شود یم کودک یینایب حس و المسه حس ژهیو به و گانه پنج حواس تیتقو باعث و سازدیم محکم

 .برسند مطلوب جهینت به تا بزنند محک را آن و کنند سهیمقا گریکدی با را خود یجسم

تواند از بازی کردن دست بکشد. برخی از روانشناسان نایی ندارد برای آن علتی بیان کند، ولی با این همه نمیداند و تواکودک دلیل بازی کردن خود را نمی

 (.848، 8،16طور که کودک نیاز به آب و هوا دارد، نیاز به بازی و سرگرمی نیز دارد )محمدیان، معتقدند: همان

 فراهم کودکان یباز یبرا را الزم امکانات مادران، و پدران که دی نمایم هیتوص ی کند،م ینه کودکان یعیطب لیتما نیا واپس از نکهیبرا عالوه اسالم

« سَبعَ سِنینَ وَ یُؤَدَّبْ سَبعَ سِنینَ  دَعْ إبنکَ یَلَْعبُ»روایاتی هم در این باره واردشده که از جمله آنها روایتی از امام صادق)ع(است که می فرمایند:.کنند

 بگذار فرزندت تا هفت سال بازی کند و]سپس[هفت سال تعلیم و تربیت  ببیند.(. 8419،894)حرعاملی:

دارد.ترّتب آنچه که از این روایت به دست می آید اول حق بازی برای فرزندان و دوم نقشی است که این امر در تأدیب و تربیت اخالقی و اجتماعی آنان 

ای برای آموزش نیز به شمار می رود )حسینی که نشان دهنده نوعی ارتباط میان آنهاست،بازی کودک شیوهلعب)بازی(بر ادب و تعلم)آموزش(عالوه بر این

 (.848-،8،11،88زاده،

-گونه تأکیدی بر نقش خاص والدین در این زمینه نشده است و میاین حق از لحاظ حقوقی تنها در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده لیکن هیچ

به رسمیت  را بعنوان یکی از نقیصه و خألهای قانونی در حق مورد نظر، از منظر اسناد حقوق بشری محسوب کرد.در حالی که در موازین اسالمی عالوه برتوان آن 

برای برخورداری کودک  شناخته شدن این حق، راهکارهای عینی و عملی به منظور اعمال این حق تعیین شده است.لذا تکالیفی برای والدین به منظور ایجاد زمینه

باشد  از حق بازی و ورزش علی الخصوص لزوم مشارکت آنان در بازی کودک مقرر گشته است. یکی از شیوه هایی که در پرورش شخصیت فرزند اثرگذار می

احساس می کنندو از طرفی به علت  ،شرکت بزرگساالن خصوصًا والدین در بازی کودکان با آنان است.زیرا کودکان به جهت ضعف و ناتوانی جسمی که در خود

همانند آنان جلوه می دهند نیرو و قدرتی که در بزرگساالن می بینند و تمایلی که فطرتاً به رشد و تکامل دارند،کارها و رفتار والدین را تقلید می کنند و خود را 

 منظر روانشناسی به عنوان یکی از لوازم تعلیم و تربیت محسوب می شود. های کودکان، اکنون از(. لزوم مشارکت مستقیم والدین در بازی46، 8،14)چنارانی، 

بازی کودک قرار دهند و از هرگونه تحمیل اراده خودداری در مشارکت والدین در بازی های فرزندان،در روایات نیز تأکید شده است که آنان باید خود را هم

بازی کودک در آورند دین خواسته شده است که با انجام رفتارهای کودکانه،خود را به صورت همگونه روایات از وال(.در این844، 8،14کنند )محمدیان،

 (.48، 8،14)شجاعی، 

ی و شخصیتی بازی دارای ارزش های بسیار مهمی من جمله؛ ارزش جسمانی، ارزش تربیتی، ارزش اجتماعی و ارزش آموزشی می باشد. این ارزش ها در رشد روان

  (.441به عنوان یکی از حقوق حائز اهمیت فرزند محسوب می شود )همان،«حق بازی»باشند. از این رو در نظام حقوقی اسالم،کودک اثرگذار می 

 حال ممکن است این سوال مطرح شود که چه ارتباطی بین ارزش های مذکور و تربیت فرزند وجود دارد؟

دن این ارزش در بطن بازی های پرورشی،هم به تربیت کودک بپردازند و هم مفاهیمی چون نوع والدین می توانند در ضمن توجه به ارزش اجتماعی بازی و گنجان

نکته قابل ذکر این است  (.8،66،44دوستی،تعاون،الفت با دیگران و حتی ایثار و فداکاری نسبت به افراد دیگر علی الخصوص دوستان خود آموزش دهند )بهشتی، 

که اگر والدین،فرزند را از این حق محروم کنند وبه عنوان بازی فرزند به عنوان حقی اساسی چشم پوشی نموده است چنانکه پ متأسفانه حقوق کشور ما از حق 

ونه حقی نمی نمونه پدری در راستای تأدیب فرزندش از رفتن وی به کالس ورزش یا پارک بازی ممانعت به عمل آورد،فرزند وی از لحاظ قانونی دارای هیچ گ
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طور که بیان شد به حق بازی و توجه به آن ی که به این حق در دین مبین اسالم در رابطه با کودک تأکید بسیار شده و در کالم امامان معصوم نیز همانباشد.در حال

 توسط والدین به صراحت اشاره شده است.

 
 

 

 حق تمامت روان .4-3
 

و کمال است. لذا امنیت روانی،آرامش روحی و مصونیت روان او از هرگونه تعرض و تجاوز روان کودک مانند جسم او در مرحله ای قرار دارد که نیازمند رشد 

 (.،،،8،14جنبه های اثباتی و سلبی حق معنوی تمامت روان در کودکان می باشد )نقیبی،

دن قهر والدین منجربه ایراد خسارت به روان لطیف به عنوان نمونه از آنجایی که قهر کردن یک روش تأدیبی و تنبیهی است،نباید به طول بینجامد. زیرا طوالنی ش

این حق نیز به عنوان یکی از مهم ترین حقوق فرزند دارای  شود.بنابراین هرگونه لطمه روانی به کودک،تجاوز به حق تمامت روان او به شمار می آید.کودک می

 ابعاد مختلفی است که در ذیل به آن میپردازیم.

 

 

 حق تکریم شخصیت .4-4
 

 اجاتیو احت یمعنو یازهاین با یمیمستق ارتباط حق، نیا. است شده سفارش آن به زین اسالم نید در که اوست مسلم حقوق جمله از فرزند احترام تیرعا و میکرت

 .شود یم محسوب وی به مربوط یاتیح مسائل جزو آن به عمل لذا دارد فرزند یروان

دانند که مراعات احترام به کودک،یکی از راه های جلوگیری ه های روانی را محترم نبودن فرد در برابر دیگران میروانشناسان یکی از دالیل اساسی در ایجاد عقد

(. کودک با تکریم شخصیت خود،حس خودباوری و اعتماد به نفس در برقراری ارتباط با دیگران را 4،4، ،8،1باشد )وزیری،از پیدایش چنین آسیب روانی می

(، 844، 8416ین نیز دارای اهمیت بسیار است.از مهم ترین مصادیق این حق که در اسالم به آن تصریح شده است،خطاب نیکو به فرزند )شعیری، کند که اپیدا می

از فرزند  (  وانتظار بجاداشتن414، 8444(، عیب جویی نکردن ازآنان )الهندی، 8411،8،1( ،وفای به عهد )نوری طبرسی،81،،841سالم کردن به آن ها )مجلسی،

 ( می باشد.8411،899)حرعاملی،

این حق  ذکر این نکته حائز اهمیت است که،حق تکریم شخصیت فرزند از جمله حقوقی است که اسالم برای کودک قرارداده است.با وجود اهمیت بسیاری که

ی تأدیب فرزند خویش به دلیل عدم رعایت و احترام،شخصیت در رشد روانی و اجتماعی شخص دارد و موارد بسیاری در جامعه مشاهده شده که والدین در راستا

دک خود سلب می وی را متزلزل ساخته و از لحاظ روانی آسیب هایی جدی به فرزند وارد کرده اند،ضمانت اجرایی در قانون برای والدینی که این حق را از کو

 نیاورده است. گذار ما در این باره هیچ سخنی به میان کنند،تعیین نشده است.و قانون

 

 

 حق آموزش و فراگیری مهارت ها .4-4-1
 

که در دستورات دینی، بر علم آموزی فرزندان از همان دوران کودکی بسیار تأکید شده و در از مهمترین مباحث حقوق فرزند، مسئله تعلیم و آموزش است. بطوری

 دنیای امروز این مسئله حائز اهمیت است.

 ( علم ویادگیری در دوران کودکی همانند نقش روی سنگ)ماندگار(است.89،، 8481)کراجکی، « الِعلْمُ ِفی الصِّغَرِ کَالنَّقشُ فِی الَحجَرِ»امام علی )ع( می فرمایند:
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ی م همفرا آنان یبرا یمعنو و یماد جهات در که یفرد به منحصر یها یژگیو و یروح امکان و  یسن تیموقع لیدل به نوجوانان و کودک لیتحص و آموزش 

 خاص توجه آن به نسبت است الزم ی شودکهم محسوب نیوالد بر آنان حقوق از یحق عنوان به اسالم دگاهید از و است برخوردار یباالئ اریبس تیاهم از باشد،

 .دارند مبذول راه نیا در را خود تالش تمام و باشند داشته

،پدر یا مادر یا سرپرست قانونی را که استطاعت مالی دارد،مکلف می کند ،8،4ن ایرانی مصوب سال قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانا 4ماده 

سال خود را فراهم می کند.در صورتی که وی از تحصیل کودک یا نوجوان خودداری کند، به جزای نقدی 81که موجبات تحصیل کودک یا نوجوان کمتر از 

پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام نکند، به حبس از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش محکوم می شود و هرگاه پس از ابالغ حکم، 

 و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد.

محروم نمی کند و سلب چنین حقی  بر این اساس این نتیجه به دست می آید که هیچ ماده قانونی،فردی را از حق مسلّم آموزش و پرورش در هر مرحله یا مقطعی

 از هریک از افراد اگر چه والدین فرزند باشند و این ممانعت به جهت تأدیب کردن وی باشد، خالف مقررات و قوانین است.

 

 

 حق نفقه فرزند .4-4-2
م در حمایت از طفل از لحاظ مالی به منظور تأمین معاش وی بنابر اهمیت بسیارباالیی که امر تربیت و پرورش فرزند در نهاد خانواده دارد،این حق،به عنوان حقی مه

 در ساختار نظام تربیتی و حقوقی اسالم نهادینه شده است.

ف بر دوش این حکم مورد توافق فقها است که نفقه اوالد بر پدردر صورتیکه واجد شرایط باشد، واجب است.در صورت فوت پدر ویا عدم قدرت وی،این تکلی

که نیازمند باشند ی شود.همچنین بر مادر در صورت نبود آنها یا اینکه قادر به تامین نفقه نباشد واجب است. و در برابر،نفقه والدین نیز در صورتیجد پدری نهاده م

 بر اوالد واجب است.

نویسد: این مساله . صاحب جواهر در شرح آن می(،4،،8411گوید: به اجماع فقها نفقه اوالد بر والدین ونفقه والدین بر اوالد واجب است )حلی، مرحوم محقق می

 (.66،،8414گردد )نجفی،اجماعی جمیع مسلمین است، تا چه رسد به مومنین و با اخبار مستفیضه، بلکه متواتره تایید می

 دست به تیاروا مفهوم از (که ،8484،4سیطبر ؛،،4بقره، ؛6طالق،ادله ای در راستای وجوب نفقه فرزند بر والدین از جمله آیات قرآن و روایات وارد شده است)

 یافراد جمله از زین فرزندو است شده گذاشته خانواده سرپرست عهده بر که است یزندگ اتیضرور از یکی عنوان به نفقه پرداخت بودن نیّمب و مشخص،دیآ یم

 یاجتماع وخصوصا یتیترب لحاظ از گذار ریتأث حقوق از یکی عنوان به حق نیا تیاهم از نشان امر نیا.شود یم محسوب پدر فیوظا از یو به دادن نفقه که است

 پرداخت در پدر به نسبت اکراه و که اجبار مورد نیا در مگر یموضوع هر بر افراد اکراه و اجبار عدم بر داللت،گفت توان یم نیهمچن.دارد کودک یزندگ در

 .باشد یم خانواده سرپرست یسو از فرزند یمال یزهااین نیتأم یباال تیحساس کننده انیدارد ،ب وجود فرزند به نفقه

نفقه اوالد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است.با رعایت االقرب »مدنی نیز آمده است:قانون  8899در ماده 

برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت االقرب فاالقرب فاالقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدر و یا عدم قدرت آنها، نفقه 

قه را باید به حصه به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدی واجب النفقه است، و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نف

 «.مساوی تادیه کنند

قدان نکته حائز اهمیت است که حق نفقه برای فرزند از حقوقی است که به هیچ وجه قابل اسقاط نیست.بنابراین چه پدر و چه افرادی که در صورت فذکر این 

یت مالی فرزند به عنوان تواند از عدم پرداخت نفقه وعدم حماتوانند هیچ گاه ازآن سرباز زنند.لذا پدر در هیچ زمانی نمیوی،اعمال این حق را بر عهده دارند،نمی

ا می توان به آثار ابزار تأدیب استفاده کند.ترک نفقه یا انفاق طفل و عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش فرزند بر تربیت وی آثاری دارد که از جمله آنه

ین نیازهای روزمره و شخصی مانند مخارج تحصیل،دارو اجتماعی مانند بزهکاری،سرشکستگی روحی در مقابل همساالن و همچنین در اجتماع،عدم توانایی در تأم

 و درمان بیماری که در صورت فقدان حمایت های مالی، فرزند تکدی گری را انتخاب می کند اشاره کرد.
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 نتیجه گیری .5
 

 در اینجا خالصه ای از نتایج بدست آمده بیان می گردد:

گررد که هم جسم کودک و هم روان وی باید از هرگونه لطمه و آزار اگر چه در ارد،این مطلب روشن میباتوجه به اهمیتی که حقوق فرزند در نظام خانواده د-

 راستای تأدیب او باشد،مصون بماند.

و  معنویتکریم و رعایت احترام فرزند از جمله حقوق مسلم اوست که در دین اسالم نیز به آن سفارش شده است. این حق، ارتباط مستقیمی با نیازهای  -

 احتیاجات روانی فرزند دارد لذا عمل به آن جزو مسائل حیاتی مربوط به کودک محسوب می شود.

گذار برای منع کنندگان  این حقوق ضمانت اجرایی تعیین نکرده چنانچه والدین به جهت تأدیب فرزند، از دست یافتن وی به حقوق ذکر شده ممانعت نمایند،قانون

 عمل آمده تنها در چند نمونه از حقوق کودک به ضمانت اجرا دست یافتیم.است و ما طبق بررسی های به 
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