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  چکیده
توانایی آنان در احقاق حق ، از جایگاه ویژه و واالیی برخوردار حقوق کودکان و نوجوانان در جامعه از حقوقی است که به جهت عدم 

بر پاسداشت ) علیهم السالم(در دین مبین اسالم به این جایگاه ویژه تاکیدات فراوانی شده است و در آیات قرآن و روایات ائمه هدي  .است 
کان و نوجوانان مورد بی مهري قرار گرفته و بسیاري از متاسفانه در جوامع امروزي بسیاري از حقوق کود .حقوق کودکان توجه شده است 

بدین جهت بررسی دیدگاه دین مبین اسالم در خصوص حقوق کودکان ضروري بوده تا بتوان . آن حقوق توسط بزرگساالن نقض می گردد 
یر به فکر حمایت ازآنان افتاده اند که همچنین اسناد بین المللی نیز در سال هاي اخ .از این منظر ، به ژرف نگري دین مبین اسالم پی برد 

  .امري الزم می باشد آن بررسی اجمالی 

  

  ، فقهکودك ، نوجوان ، حقوق : کلمات کلیدي 
  

Seied Morteza ‚ Mousavi Tabar 

Department of Jurisprudence and Basics of Law‚ Islamic Azad University of Bonab‚ Bonab ‚ Iran . 

Abstract 

Rights of children and adolescents in the society are one of rights that have special and worthwhile 
position because of the inability of children and adolescents to deliver justice. 

The Islam religion has extremely emphasized to this particular position and the honor to the 
children’s rights has been considered in the Quran verses and traditions of Imams (PBUH). 

Unfortunately, in today’s societies, many rights of children and adolescents have been neglected and 
most of them have been violated by adults. Therefore, the study of the Islam’s view on the rights of 
children is essential in order to understand the scrutiny of Islam from this perspective. Furthermore, 
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in recent years the international documents have thought to protect children and adolescents; so their 
brief investigation is necessary.  

  مقدمه -1
 حریت پیام تا اند آمده الهی پیامبران که باورند این بر ، دانسته آفرینش نظام موجود بهترین را بشر  ، الهی ادیان تمامی

 آورند فراهم معنوي و اخالقی هاي آموزه و تعالیم گذر از را انسان کمال و رشد زمینه و ، کرده گوشزد را او ویژه جایگاه و انسان
.  

 ،2 شده خلق نظام و صورت بهترین در ، 1 بوده زمین روي در خداوند جانشین انسان که است شده صریحت کریم قرآن در
   .4است شده نازل او پاك فطرت بر الهی هاي آموزه تمام و ،  3است تفکر و تعقل صاحب

 استکباري روحی از ، طلبی فزون جهت به ، متمادي قرون و زمان گذر در بشر ، برجسته جایگاه این خالف بر متاسفانه 
 به کودك ، میان این در.  نشسته است نظاره به را اجتماعی و فردي هاي آزادي و حقوق از بسیاري نقض و گشته برخوردار

 :  چون گوناگونی هاي ناگواري و خطرات معرض در ، تباهی و فساد میدان وسط در هماره ، العاده فوق پذیري آسیب خاطر
  . است بوده انسانی غیر رفتارهاي دیگر و بردگی ، کشی بهره

به عنوان نمونه بابلیان و مردم روم باستان دختران خود را وقف معابد می کردند ؛ این کودکان اکثراً در معرض سوء 
اعراب در دوران جاهلیت و پیش از . در رم قدیم کشتن فرزندان حق قانونی والدین بود . استفاده جنسی قرار می گرفتند 

، 1383مدنی قهفرخی ، . ( در چین نیز فروش دختران امري رایج بود . م ، دختران خود را زنده به گور می کردند پذیرش اسال
  )  17ص 

درك نادرست بشر از کودك و دوران طفولیت و گاهی هم خبیث و ناپاك دانستن آن ، باعث شده بود که سخت ترین 
ه دلیل همین نوع نگرش جامعه به کودکان ، هرگونه اذیت و آزار و برخوردها با کودکان امري عادي و مثبت تلقی شده و ب

 )  18 ص،  1390  ، پیوندي( . شکنجه ي آنان امري مجاز تصور می شد 

ر زدن به نه مادر حق ضر: یعنی 5. » الَ تُضَآر والدةٌ بِولَدها والَ مولُود لَّه بِولَده« : در میان آیات شریفه قرآن نیز آمده است 
  .کودك را دارد ، و نه پدر 

. هر چند آیه شریفه در مورد شیر دادن به کودك آمده است ، ولی براساس قواعد پذیرفته ، مورد مخصص نیست 
شریفه در بیان قاعده اي کلی در مورد حدود تکالیف والدین ، بلکه کلیه متصدیان امور کودکان نسبت به آنان ي بنابراین ، آیه 

وه آن که وقتی پدر و مادر که بیشترین حق را در مورد فرزند خویش دارند ، مکلف به عدم ایراد ضرر به کودك خود عال. است 
  ) 236ص ،  1389حسینی خواه ، . ( هستند ، دیگران به طریق اولی مکلف به آن خواهند بود 

  

  

                                                             
  . 30 ، بقره -  1
  . 4 ، تین -  2
  ... و 32 ، انعام ؛ 18 و 65 عمران آل ؛242 ، بقره مانند شده اشاره بشر تفکر و عقل مساله به ، کریم قرآن از بسیاري آیات در -  3
  . 30 ، روم -  4
  . 233بقره ،  -  5
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  حقوق کودکان در جهان -2
ختی را پشت سر گذاشته است در اواخر قرن نوزدهم ، به به رسمیت شناختن حقوق کودك در جهان ، مسیر بسیار س

از اواخر . دوره اي از تحوالت تاریخی می رسیم  که می توان آن را دوران شناسایی حقوق کودك و توجه و احترام به آن نامید 
بعد از . ر گرفتند قرن سده ي نوزدهم به بعد ، در اکثر نظام هاي حقوقی ، کودکان به عنوان صنفی خاص ، موضوع حقوق قرا

جنگ جهانی اول که بخشی از قربانیان آن کودکان بودند ، براي حمایت از حقوق انسان اهتمام بسیاري کردند که این رویکرد ، 
در پی شکل گیري این نوع نگرش و فعالیت هاي . به تهیه و تصویب اسناد متعددي در حمایت از حقوق انسان منجر شد 

معه ي جهانی به قشرهاي خاصی از افراد ، مانند کودکان که نیاز به حمایت خاص و ویژه دارند ، جلب متناسب با آن ، توجه جا
  ) 19 و 18 ص،  1390 ، پیوندي(  .شد 

  

  حقوق کودکان در قرآن -3
   :می کند و می فرماید ندان به دلیل فقر و تنگدستی نهی سوره انعام ، مردم را از کشتن فرز 151خداوند متعال در آیه 

          و لَا تَقتُُلو اوالدکم من امالق نحن نرزقکم و ایاهم ؛ فرزندان خود را از بیم  تنگدستی مکشید ؛ ما شما و آنان را روزي 
  .می رسانیم 

این نکته را نشان می دهد که موارد نهی قرآن در این دو آیه ، در عصر جاهلی وجود داشته  152و  151مطالعه ي آیات 
           له مهم در آیات فوق ، نهی از کشتن فرزندان از ترس فقر و تنگدستی و توجه ویژه به کودکان یتیم و دو مسئ. است 

در گفتگو با اسعد بن زراره آمده است که در آن ، پیامبر اهداف ده ) ص(این موضوع در روایتی از پیامبر . بی سرپرست است 
بی تا ، فضل بن حسن طبرسی ، . ( رد از موارد ده گانه ، درباره ي کودکان است گانه رسالت خود را بیان می فرمایند که دو مو

  ) 65تا 53صص 

  

  حقوق کودکان در خانواده -4
کودك به عنوان عضوي از خانواده و جامعه ي انسانی ، به لحاظ آسیب پذیري بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از 

یع حقوق و بزه دیدگی قرار دارد ؛ از این رو ، در نظر گرفتن حقوق ویژه براي خود ، بیش از دیگران در معرض  خطر ، تضی
        .کودك با هدف حمایت از جنبه هاي مختلف زندگی او ، از حیات و تغذیه گرفته تا آموزش و تربیت ، ضروري می نماید 

 ) 14 ص،  1390 ، پیوندي( 

، رعایت حق آن فرزند در داشتن پدر و مادر شایسته است  یک فرزندزن و مرد براي تولد  ه ياولین وظیفبر این مبنا ، 
، اولین تعدي به حقوق کودك  تولد فرزند خارج از این دایره  .گیرد که در نخستین گام با ازدواج قانونی و شرعی صورت می

  ) 54ص ،   1381موسوي بجنوردي ، (  .است که اسالم آن را نهی کرده است

  

  کودکان پیش از تولد فقه اسالمی و حقوق -5
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 زندگی مراحل تمامی براي اسالم فقه که دید توان می جا آن را کودك حقوق به اسالم مبین دین همچنین ، اهمیت
  ) به بعد  356ص بی تا ، ،  43نجفی قوچانی ، ج . (  است کرده مقرر دیه ، تولد لحظه تا گرفته نطفه انعقاد ي لحظه از ، جنین

در قرآن شش مرحله براي . ، مراحل و دوره هایی تعریف شده است ) جنین ( قرآنی ، براي حمل  در آموزه هاي فقهی و
  6. آمده است ) جنین ( حمل 

؛ یعنی از زمانی می شود بوط دوران قبل از تولد مر یکی از مفاهیمی که در ارتباط با حقوق کودك باید بررسی شود ، به
. می رسد و کودك پا به عرصه وجود می گذارد نی که دوران جنینی به تکامل اکه نطفه در رحم زن منعقد می شود تا زم

چندین قرن قبل ، اسالم با احکام بسیار مترقی و پیشرو ، حقوق انسان ها را مطرح کرد ؛ حتی زمانی که به صورت نطفه و علقه 
  .در رحم مادر هستند ... و 

. له ي قبل از دمیدن روح و مرحله ي بعد از آن تا قبل از تولد مرح: در اسالم براي حمل دو مرحله ي مهم وجود دارد 
براي جنین حملی ، از زمان انعقاد نطفه حقوقی وجود دارد ، از جمله وصیت به نفع حمل ، حق ارث و تاخیر اجراي مجازات 

  7... .نسبت به زن حامله ، به دلیل وجود حمل و 

فه ي مستقر در رحم زن نیز احترام قائل است و از بین بردن آن را جرم اسالم ، براساس آموزه هاي فقهی ، حتی براي نط
  ) 40ص ،  1390پیوندي ، . ( تلقی می کند 

  : است شده)  کامل انسان(  نفس اطالق جنین بر ، صراحت به ،) ع(  علی از ناصح بن ظریف معتبر روایت در

  ؛ نَارید فَخَمسمائه یأُنث کانَ إنْ و ذکراً کانَ انْ کاملَه نارٍید أَلف هیف نفس نئذیح فهو الروح هو و خلقٌ هیف یأنش فاذا

 هزار ، باشد مذکر اگر که است انسانی او پس ، یافت تحقق جنین بر ، است روح همان که دیگر خلقت که زمانی پس « 
  )  343ص ق ، 1407،  7ج ، کلینی( » . اوست دیه دینار پانصد باشد مونث اگر و دینار

 رعایت جهت در که دانست هایی زمان در توان می را کودکان به اسالم مبین دین توجهات بارزترین از دیگر یکی
    تاخیر به را باردار زن مجازات یا کند می اسقاط حامله زن از را شرعی تکالیف از برخی ، بارداري دوران در کودك مصلحت

 حقوق به اسالم دیني  ویژه توجه از نشان ها این که یابد می ادامه دهد یرش طفل به مادر که زمانی تا تاخیر این و اندازد می
   .است  حیات مراحل تمامی در کودکان

  

  حقوق مالی طفل در اسالم -6
 همچنان که گفته شد حق نموده تاکید آن از پس چه و تولد از پیش چه نیز طفل مالی حقوق بر اسالم مبین دین حتی

  : گوید می زمینه این در حلی عالمه که چنان.  تاس پذیرفته جنین براي را ارث

                                                             
گوشت جویده   (  ، مضغه) خون بسته شده ( نطفه ، علقه : سوره مومنون ، عبارت اند از  14دوره هاي حمل براساس قرآن ، در آیه  -  6

  .، پوشیده شدن استخوان با گوشت و خلقت خلقی جدید ، و انشاناه خلقاً جدید ) رویش استخوان ( ، عظام ) شده 
مشهور فقهاي امامیه بر این عقیده اند که انسان می تواند براي حملی که در رحم مادر می باشد ، وصیت کند و این وصیت براي وي  -  7

همچنین حق دیگر حمل ، ارث بردن وي است ، به شرط آن که زنده متولد . کند ؛ البته به شرط آن که زنده متولد شود  ایجاد حق می
حق دیگر حمل آن است که نمی توان بر زنی که باردار است ، مجازات اجرا کرد که باعث صدمه به طفل شود ؛ حتی اگر آن طفل . شود 

  .ناشی از زنا باشد 
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 زمان از ماه شش از بعد که صورتی در حتّی ، باشد زنده مورث فوت زمان در که نیست شرط ، حمل بردن ارث در« 
 در ، شود متولد حمل مدت حداکثر گذشت از بعد کودك که فرضی در همچنین.  برد می ارث ، شود متولد مورث مرگ

 بردن ارث شرط حمل شدن متولد زنده البته.  برد می  ارث خود مورث از ، باشد نکرده ازدواج دیگري مرد با زن که صورتی
  ) 392، ص  ق 1413عالمه حلی ، ( » .  است وي

 از اعم ، افراد توسط وي نفع به وصیت ، شود مند بهره آن از تواند می حمل که حقوقی از دیگر همچنین یکی
 مطرح مباحثی حمل نفع به...  و اقرار ، هبه ، کردن وقفي  درباره اسالمی فقه در همچنین.  هاست آن رغی و خویشاوندان

  . اند پذیرفته را ها آن فقها از برخی که شده

  سایر حقوق کودکان از دیدگاه فقه اسالم -7
 حق ، نام   از برخورداري حق ، رضاع حق چون بسیاري حقوق نیز تولد از بعد کودك براي اسالم دین همچنین

 هاي هزینه تامین(  نفقه بر حق ،)  حضانت(  حفاظت و نگهداري از برخورداري حق ،)  نسب(  خانوادگی هویت از برخورداري
  .  است شده قائل را دیگر حقوق سایر و قیمومت و سرپرستی از حق  برخورداري ،)  زندگی

  

  رعایت حقوق  اخالقی کودکان  -8
 مباحث کودك مورد در دیگر مسائل بسیاري و اوي  مواخذه و تنبیه ، کودك تربیت و آموزش ي درباره ها این بر عالوه

  .  است کودکی حساسي  مرحله به مبین دین ویژه توجه از نشان که شده مطرح بسیاري

 به تکریم و احترام و گذاشت احترام کودك شخصیت به باید که کنند می تاکید نکته این بر دینی هاي آموزه همچنین
   : فرماید می حقوقي  رساله در) ع( سجاد امام.  داد قرار زندگی سرلوحه ، موقعیتی هر در را آنان

 حداثَته جرَائرِ على والسترُ له والمعونَۀُ به والرِّفقُ علیه والسترُ عنه العفو و تَعلیمه و تَثقیفُه و فَرَحمتُه الصغیرِ حقُّ اما و« 
ب فانَّهبۀِ ساةُ للتَّوبدارو له والم تَرك کَتهاحمفانَّ م دنى ذلکاء هرُشدل .«  

 نرمش و کنی پوشی پرده و درگذري او از ؛ دهی آموزش و پرورش را او و باشی مهربان او با که است این خردسال حق
 مایه که نکنی کشمکش و کنی مدارا او با و ؛ شود او توبه سبب که داري نهان را نوجوانیش خطاهاي و کنی کمکش و ؛ کنی

   . )374 ص،  ق 1400 ، صدوق شیخ. (  شود او رشد کندي

  

  جایگاه حقوق کودکان در قوانین  -9
ي  زمینه در باالخص کودکان حقوق به اي ویژه توجه قوانین تدوین در قانونگذار تا است شده باعث تاکیدات همین

  . یندبنما دیده بزه و خطر معرض در اطفال

 توجه آنان حقوق و کودکان به هستند اسالمی احکام از منبعث که اسالمی کشورهاي باالخص کشورها از بسیاري قوانین
 مسایل به ، گروه این مخصوص قوانین و جزایی و مدنی قوانین ، اساسی قانون قبیل از مختلف قوانین در و اند نموده ویژه

   . اند کرده اشاره مربوط
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ي انقالب اسالمی ، با تسلط قوانین اسالمی بر مبانی حقوق ، با توجه به تعالیم اسالم و اهمیت دوران بعد از پیروز
قانون اساسی به . حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است ي خردسالی و زندگی جنینی ، قانون گذار ایران به مسئله 

گیرهایی اساسی در زمینه هاي مختلف ، از جمله آموزش و جهت کلی و عنوان پایه و اساس حکومت اسالمی ایران ، مسائلی 
مادران باردار و کودکان توجه ویژه به  8.سطوح ، به ویژه براي کودکان مطرح کرده است ي پرورش رایگان و همگانی در همه 

ن ، نیز در قانون البته به مسائل دیگري ، شامل امور کودکان و نوجوانا 9بی سرپرست جزو اصول راهبردي قانون اساسی است؛
  ) 165ص ،  1390پیوندي ، . ( اساسی به صورت کلی توجه شده است 

اصول حمایت از کودك را می توان از طریق ضمیمه کردن آن به قانون اساسی کشور « : برخی از حقوقدانان معتقدند  
قواعدي است که بر جامعه  قانون اساسی یک کشور در برگیرنده ي تمام اصول و. وارد معیارهاي قانونی کشور کرد 

. حکمفرماست و دستور بنیادینی است که شکل دولت را تعیین کرده و اصول کلی قرارداد اجتماعی یک کشور را بیان می کند 
قانون اساسی معیاري براي وضع قوانین عادي است ، از این رو انتقال اصول حمایت از کودك در قانون اساسی یک کشور بستر 

  )  61ص ،  1388لی ، زینا(  » . یت از کودکان را فراهم و تکالیف دولت را در این زمینه مشخص می کند الزم براي حما

در ایران علی رغم وجود مقرراتی پراکنده در موضوع حمایت از کودکان در قوانینی همچون قانون مجازات اسالمی ، 
بی سرپرست و قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل دکان ون تامین زنان و کوقانون مدنی ، قانون حمایت از خانواده ، قان

به سمت تدوین و تصویب قانونی ) شرایط اجتماعی موجود به طور کلی ( اطفال و نوجوانان ایرانی ، فشارها و نیازهاي اجتماعی 
  . ظهور و بروز می کند » حمایت از کودکان و نوجوانان « خاص حرکت کرده و نهایتاً در شکل قانون 

 داد نشان 1381 ماه آذر 25 در نوجوانان و کودکان از حمایت قانون و مدنی قانون 1173 ماده تصویب با ما گذار انونق
 انسجام و جامعیت فاقد مزبور مقررات اما.  است برخوردار بسزایی اهمیت از دیده بزه و خطر معرض در اطفال از حمایت که

 الیحه تنظیم به مبادرت قضائیه ي قوه ، موجود خالء به توجه با.  بود نوجوانان و کودکان از دسته این از حمایت براي الزم
 رهگذر از امر این که کرد دیده بزه و خطر معرض در سال 18 زیر افراد از قضایی حمایت جهت نوجوانان و کودکان از حمایت
 بهره ، انگاري سهل و توجهی بی،  فتارر سوء همچون مفاهیمی تعریف ، آمیز مخاطره وضعیت مصادیق احصاي و مفهوم تعریف
 ، حمایتی کیفرهاي تشدید و ویژه انگاري جرم ، ها آن اعضاي یا کودکان فروش و خرید و جنسی ي استفاده سوء ، کشی
 از دسته این از حمایت جهت در دیگر مواردي و جرم شاهد و خطر معرض در ، دیده بزه اطفال ویژه دادرسی آیین تمهید

   . است پذیرفته صورت جواناننو و کودکان

  

  حمایت از حقوق کودکان در قوانین ایران -10
کودکان که پایه و اساس رشد جسمی ، عقلی و اجتماعی آنان ، از همان سال هاي نخست زندگی، آغاز می شود ، با 

لذا حفظ قداست . ویژه اي دارند      توجه به وضعیت خاص خود به لحاظ جسمی و روحی ، نیاز به حمایت ها و مراقبت هاي 
دولتمردان فارغ از هرگونه گرایش سیاسی است و قانونگذار نیز در این زمینه ي قاطبه ي و ارزش دوران کودکی بر عهده 

قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها ، وضع مقرراتی براي حفظ حقوق ي وظیفه . سهمی به سزا دارد 
معه است ، بدین سان بررسی عملکرد مقنن ایرانی در حمایت کیفري از کودکان بزهکار و بزه دیده چالش هاي فراروي افراد جا

  ) 224ص ، 1389جوانمرد ، . ( ر می سازد نهادهاي اجرایی را در عملیاتی نمودن مصوبات مجلس آشکا
                                                             

.صل سوم و اصل سی ام قانون اساسی ا 2بند : نک  - 8  
حمایت مادران ،  به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمایت از کودکان ... « : بند دوم اصل بیست و یکم مقرر می دارد  -  9

  »... بی سرپرست 
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قانون مجازات اسالمی جلوه گر شده است غالب حمایت هاي مقنن از کودك بزه دیده به صورت حمایت هاي کیفري در 
گاه . با این وجود مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد ، رویه هاي متفاوت در نظر گرفته است . 

مواردي به منظور کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است ، و سرانجام در 
  .کودکان ، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگساالن جرم نیست ، در حق کودکان جرم دانسته است یت ویژه از حما

       مقنن در مواردي ، صغر سن بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است ؛ مثالً در جرم قذف که مستوجب حد 
، شرط اجراي حد را ، بلوغ ،  1370 ت اسالمی پیشین مصوب قانون مجازا 146است ، در ماده ) هشتاد ضربه شالق حدي ( 

. عقل ، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی براي قذف شونده نیز شرط بلوغ ، عقل ، اسالم و عفت را قرار داده است 
  ربه شالق دانستهض 74، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند ، مستوجب تعزیر تا  147همچنین در ماده 

  .بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیري یعنی از موارد تخفیف مجازات است . ت اس

همچنین در جرم زنا ، چنانچه پسر نابالغی ، آلت دست زنی شوهردار قرار گرفته باشد ، و زن مرتکب عمل زنا با او شود ، 
  )  239جوانمرد ، ص (   10. محکوم خواهد شد ) حد جلد ( زن فقط به صد ضربه شالق حد رجم ساقط شده و 

به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی 95تا  88فصل دهم آن از  مواد  1392در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 
  .اطفال و نوجوانان پرداخته است

  

  جایگاه حقوق کودکان در اسناد بین المللی -11
. ص اسناد بین المللی نیز باید گفت که اهمیت جایگاه و نقش کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است در خصو

در چند دهه ي اخیر بسیاري از اسناد و اجالس هاي حقوق بشري ضمناً یا مستقالً به حقوق آن ها پرداخته ، براي تامین 
، )  1948( اعالمیه جهانی حقوق بشر . ها و خانواده ها نهاده اند مصالح عالیه کودکان ، تکالیف و تعهداتی بر دوش دولت 
، )  1966( ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )  1966(    میثاق بین المللی حقوق اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی 

ع ، حقوق کودك را نیز ، اعالمیه ي هزاره ي سازمان ملل متحد ضمن موضوعات متنو)  1990( اعالمیه اسالمی حقوق بشر 
اعالمیه ي جهانی : از سوي دیگر اسنادي وجود دارد که سراسر به حقوق کودکان مربوط هستند ، از جمله . مطرح کرده اند 

)  1958مقررات پکن  ( براي اداره دادرسی ویژه نوجوانان ، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد )  1959( حقوق کودك 
  ) . 1990( لل متحد براي حمایت از نوجوانان محروم از آزادي ، مقررات سازمان م

. محور اصلی شماري از کنفرانس هاي بین المللی نیز حقوق کودکان و بررسی نحوه ي ارتقاي وضعیت آن ها بوده است 
، اجالس )  1968( بیانیه ي تهران  : از جمله می توان به این اجالس ها و اعالمیه هاي تدوین شده در آن ها اشاره کرد 

، کنگره ي جهانی مقابله با سوء استفاده ي )  1993(     ، اعالمیه وین و برنامه ي اقدام )  1990( جهانی سران براي کودکان 
  ) .  2002( ، اجالس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان )  1996( جنسی تجاري کودکان 

نوامبر  20ورد کودکان پیمان نامه حقوق کودك مصوب مجمع عمومی ملل متحد در اما مهم ترین سند بین المللی در م
یکی درباره ي فروش ، فحشا و هرزه نگاري : و نیز دو پرتکل اختیاري . است  1990سپتامبر  2و الزم االجرا شده در  1989

و دیگري درباره ي به )  2002انویه ژ 18و الزم االجرا شده در  2000مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، می ( کودکان 

                                                             
  1370قانون مجازات اسالمی مصوب  83تبصره ماده  -  10
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زم االجرا شده از و ال 2000مه سال  25مصوب مجمع عمومی ملل متحد ، ( رگیري کودکان در مخاصمات مسلحانه کا
  )مقدمه پیمان نامه حقوق کودك) .(  2002فوریه 12

قبیل کنوانسیون رفع هرگونه از . اسناد بین المللی دیگر نیز موادي را به صورت خاص به کودکان اختصاص داده اند 
ق ، اجالس وزراي  1411، اعالمیه اسالمی حقوق بشر مصوب  11مجمع عمومی سازمان ملل  1979تبعیض علیه زنان مصوب 

، 13 1993، اعالمیه ي کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال  12امور خارجه ي سازمان کنفرانس اسالمی در قاهره 
   ... و  15در پکن  1995، اعالمیه ي کنفرانس جهانی زن مصوب 14در ژنو  1951اهندگان مصوب کنوانسیون مربوط به وضع پن

  )  139ص ،  1390پیوندي ، ( 

، پس از جنگ  1959همان گونه که گفته شد اولین سند بین المللی راجع به کودکان در عرصه ي بین المللی ، به سال 
تصویب  1959نوامبر  20را در 16ان ملل متحد اعالمیه جهانی حقوق کودك مجمع عمومی سازم: جهانی دوم ، مربوط می شود 

  : در مقدمه ي اعالمیه آمده است . این اعالمیه یک مقدمه و ده اصل درباره ي کودکان دارد . کرد 

شامل نظر به این که کودك به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکري ، قبل و بعد از تولد ، به مراقبت و توجه خاص ، «    
حقوق کودك را با این هدف که ایام کودکی ي حمایت قانونی مناسب ، نیازمند است ، مجمع عمومی سازمان ملل این اعالمیه 

آزادي هایی بهره مند شود که در ادامه خواهد آمد ، رسماًٌ به  توام با خوشبختی باشد و از کودك و جامعه اش از حقوق و 
  »... .آگاهی عمومی می رساند 

این اعالمیه در . میه ي مذکور باعث شد کشورهاي عضو سازمان ملل متحد توجه ویژه اي به حقوق کودکان کنند اعال
توجه . و اقدامات خوبی در شناسایی حقوق کودك انجام پذیرفت  17قوانین و مقررات داخلی کشورها تاثیر فروانی گذاشت 

البته در . مللی ، فکر تدوین کنوانسیونی وِیژه ي کودکان ایجاد شود کشورها به این موضوع زمینه اي شد تا در عرصه ي بین ال
نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالمیه ي حمایت از زنان و اطفال در مواقع اضطراري و منازعات  1974دسامبر  14

  .مسلحانه و جنگ را تصویب کرد 

سال مذاکره میان کشورهاي عضو سازمان  10از  بنابراین ، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون حقوق کودك را پس
کنوانسیون یک مقدمه و سه بخش دارد و شامل . الزم االجرا کرد  1990سپتامبر  2، تصویب و در  1989نوامبر  20ملل ، در 

  .ماده است  54

                                                             
  .رفع هرگونه تبعیض علیه زنان  کنوانسیون 16ماده ي  2بند : نک  -  11
  اعالمیه ي اسالمی حقوق بشر 7ماده : نک  -  12
  .عنوان تساوي و کرامت و بردبارب ، اعالمیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین » د « قسمت دوم و بند  12و  9پارگراف : نک  -  13
  .کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان  4ماده : نک  -  14
  .اعالمیه کنفرانس جهانی زن در پکن  24و  23بند : نک  -  15

16  - Declaration Of The Rights Of The Child , Proclaimed By The General Assembly of The United Nation 
On 20 November 1959 . 

با تدوین قوانین و سایر کودك باید از حمایت خاص برخوردار شود و « : در اصل دوم اعالمیه ي جهانی حقوق کودك آمده است  - 17
وسایل ، باید امکانات و تسهیالتی فراهم گردد تا طفل از نظر جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخالقی به نحو سالم و طبیعی در محیطی آزاد و 

  . رشد کند و در قوانین ، باید مصالح اساسی کودك بیش از هر امر دیگري توجه شود ) و همراه با کرامت ( شایسته 
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پیوندي ، . ( اکرام حمایت ، مراقبت ، عدالت ، آموزش ، احترام و : محورهاي اصلی کنوانسیون حقوق کودك عبارت اند از 
  ) 141تا  139ص 

 تمام عبارتی به و کشور 193 تاکنون. است پرداخته کودکان حقوق به تفصیلی صورت به کودك حقوقي  نامه پیمان
 فقیرترین و ترین ثروتمند که کشوري دو.  اند کرده امضا را سند این سومالی و امریکا متحده ایاالت جز به متحد ملل اعضاي
 اکثریت راي امریکا در قانون این تایید براي.  اند نکرده امضا را نامه پیمان این متفاوتی دلیل به یک هر ، هستند دنیا کشور

 قدرت نباید المللی بین معاهده و پیمان هیچ امریکا قانونگذاران دید از. است الزم کشور این سناي مجلس نمایندگان دوسوم
 گرفتار و قوي مرکزي دولت بدون آفریقایی کشور یک برعکس سومالی.  باشد اشتهد را امریکا اساسی قانون بر تاثیرگذاري

 و فرهنگ با را نامه پیمان این مواد از برخی که دلیل این به ها دولت از بسیاري ، نمونه دو این کنار در.  است داخلی جنگ
 برخی که اند گفته صریحاً و اند کرده امضا را نامه پیمان مشروط صورت به ، اند داده تشخیص مغایر خود مردم اعتقادات و دین

 چهار.  کرد امضا مشروط صورت به 1990 سال در را کودك حقوقي  نامه پیمان ایران دولت.  کنند نمی اجرا را آن مواد از
 را ماده 54 و مقدمه یک شامل ، کودك حقوق کنوانسیون اسالمی شوراي مجلس) 1994( 1372 سال اسفند در بعد سال
ي  تبصره و بند 9 خود 4/11/1372 مورخ 5760 شماره نظریه در نگهبان شوراي. فرستاد نگهبان شوراي به و کرد یبتصو

 کنوانسیون «: کرد اصالح زیر شرح به را واحده ماده ، مجدد بررسی در مجلس.  کرد اعالم شرع موازین با مخالف را کنوانسیون
 اینکه بر مشروط ، شود می داده آن به ایران اسالمی جمهوري دولت الحاقي  اجازه و تصویب ، پیوست شرح به... کودك حقوق

 جمهوري دولت طرف از ، گیرد قرار یا و باشد اسالمی موازین و داخلی قوانین با تعارض در زمان هر در و مورد هر در آن مفاد
  .شد ابالغ دولت به و تایید نگهبان شوراي در مصوبه و. »نباشد الرعایه الزم ایران اسالمی

 براي آن اجراي ، باشد داشته مغایرت کشور بعدي مصوب قوانین یا فعلی داخلی قوانین با کنوانسیون مقررات که جا هر
.  است متفاوت المللی بین هاي نامه پیمان امضاي در »شرط حق« به ها واکنش.  بود نخواهد الرعایه الزم ایران دولت

 دید از اما ، دانند می ضروري فرهنگی هاي تفاوت دلیل به را شرط حق ، مسلمان يکشورها ویژه به و سوم جهان کشورهاي
 در گذشته سال 10 در. ندارد کنوانسیون نکردن امضا با تفاوتی کلی صورت به هم آن شرط حق از استفاده حقوقدانان از برخی
 قانون در مثال عنوان به.  است رسیده مجلس تصویب به حمایتی قوانین و گرفته صورت هایی پیشرفت کودکان حقوق زمینه

 نوع هر ، رسید نگهبان شوراي تایید به و شد تصویب ششم مجلس توسط 1381 سال در که نوجوانان و کودکان از حمایت
 از ممانعت ، کودکان از سوءاستفاده ، کند وارد اخالقی و روانی یا جسمانی صدمه آنان به که نوجوانان و کودکان آزار و اذیت
 به احتیاج و شده محسوب عمومی جرائم از آزاري کودك قانون این در. است شده ممنوع کودکان شکنجه و کودکان یلتحص

 سال هفت تا دختران و سال دو تا مادر و پدر جدایی صورت در پسر کودکان حضانت 81 سال تا. ندارد خصوصی شاکی شکایت
 و پسر کودکان حضانت ، مصلحت تشخیص مجمع تایید و ششم مجلس یبتصو با 81 سال در.  بود پدر با آن از بعد و مادر با

 مصلحت رعایت با طفل حضانت اختالف حدوث صورت در سالگی هفت از بعد و شد سپرده مادر به سالگی هفت تا دختر
  .شد محول دادگاه تشخیص به کودك

 

  نتیجه گیري -12
لی برخوردار است و عالوه بر این در فقه و حقوق اسالمی حقوق کودکان در اسالم از قدمتی بیشتر از اسناد بین المل

تمامی زوایاي حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن و نیز حقوق آنان چه جنبه حقوق خصوصی و چه از جنبه 
ان کودکی حقوق کیفري به خوبی ترسیم شده است در حالی که اسناد بین المللی عمالً پیش از تولد و دوران جنینی را از دور

عالوه بر آن بیشتر تاکید اسناد بین المللی بر حمایت کیفري از . محسوب نمی کند و مفاد آن ها این دوران را شامل نمی شود 
  .کودکان و جلوگیري از بزه دیدگی آنان مبتنی می باشد 
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