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 چکیده
 یا ژهیواگر کودکان از مراقبت و حقووق و رایحقوق انسان ها است، ز نیاز مهمتر یکیوق کودک، حق     

 دیومف یبرخوردار شده و حضور یو جسم یروح یحقوق از سلامت نیا هیدر سا توانندیبرخوردار نباشند؛ نم

ورت عود  در صو د؛یوآ یپرسش بوه وجوود مو نیحقوق کودک ا تیدر اجتماع داشته باشند. با توجه به اهم

آن ها در نظر گرفتوه شوده اسوتر در عرصوه  یبرا یضمانت اجرائ ایآ نیحقوق کودک توسط والد تیرعا

  یمودن ک را موورد تاییود قورار داد. حقووقحقوق کود 1۱8۱کنوانسیون جهانی حقوق کودک  زیالملل نبین

د، بوه قبول از تولود نوشوده ا را قائول یحقووق دتولو ان بعد ازکودک یبرا که یالملل نیب نیقوان بر خلاف رانیا

از منظور حقووق کوودک  یبوه بررسو یلویو تحل یفیمقاله  با روش توص نیتوجه کرده است. در ا زیکودک ن

الملول  نیو بو رانیوحقووق ا ریواخ یدر دهوه هوا م؛یابیورا م جوهینت نیو ا میپرداز یالملل م نیب و رانیحقوق ا

 یحقووق زیون از زمان انعقاد نطفه نیجن  یبرا ی؛ حتکودکان داشته اند از تینسبت به حما یدیجد ینگرشها

از  ...و نفقوه کوه رهیووقو  کوردن و   ت،یارث، وصوبه نفع حمول، حو   تیدر نظر گرفته اند. از جمله، وص

 است. یالملل نیب با اسناد یاسلامفقه و حقوق  زکنندهیمتما یها یژگیو

 بین الملل، ح ،  یر مالی، کودک، مالی.  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

نخست از این نظر که ناتوانند   ؛ودکان در هر کشوری به توجه و مراقبت خاص نیاز دارندک     

ن  دفاعی اندکی دارند و دو  از این جهت که کودکان امروز، بزرگسان فردا و آینده واو ت

 هاینیاز دارای جامعه به ورود برای آن از پس و بلوغ و رشد روند در کودکان. سازان اند

 خسارت بسا چه نشود توجه کودکی دوران در آنان واقعی نیازهای به چنانچه که هستند اساسی

 شمار به کودکان ازحقوق نیازها این واقع در شد خواهد تحمیل جامعهرب جبرانی قابل  یر های

 ویژگی ها زمان دیگر از زمان از ای برهه در کودک های نیاز نمود توجه بدان باید که آید می

 ی برعهده تکلی  یک عنوان به کودک حقوق میان این در دارد ای العاده فوق اهمیتو

نماید: از نظر را اینگونه معرفی می« کودک»ماده یک کنوانسیون حقوق کودک،  .است والدین

این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طب  قانون 

 .کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شودقابل اجرا در مورد 

المللی هستند که باید از حقوق کودک دفاع و های بینگذار، والدین و سازمانقانون      

. حقوق کودکان شامل آن را فراهم آورند  امکان اجرای مطلوب و همچنین ضمانت اجرای

ری ارتباط با هر ح  بر عد  تبعیض، ح  حیات، ح  بقا، ح  رشد، ح  بر ثبت نا ، برقرا

دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیاز های اساسی برای حفاظت فیزیکی،  ذا، آموزش 

عمومی دولتی، مراقبت های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن  رشد کودک و 

ویژگیهوای جسومی، روانوی، عاطفوی و اجتماعوی کووودک ایووجاب میکنود کوه او  یره.. 

 تضمین هوای قالوب در ویوژهای مراقبوت و حمایوت از انسوانی، ٔەر حقووق اولیواوه بلعو

 و تربیتووی مکتب هووای دینووی، تعالیووم در جهووت همیوون بووه. شووود بهرهمنود قانونوی

داده   کان اهتموا  و عنایوت خاصوی نشوانکوود حقووق رعایوت بووه حقوقووی نظا  هووای
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ای اساسوی در تربیوت و  ای کوه احتورا  بوه حقووق کوودک، اندیشوه شووده اسوت، بهگونوه

 .رود امت روحوی و روانوی او بوه شومار مویلجانبوه در رشود فکوری و سو مسواعدت همه

حقوق حقوق کودک شامل حقوق مالی و حقوق  یر مالی یا معنوی می شود که      

مختلو  در ابعواد آموزشوی، عاطفوی  معنووی کوودک سواختار جامعوی مبتنوی بور حقووق

حقوق مالی و  یر مالی  مصادیقوی ازبرخی  و اجتماعوی اسوت کوه در ایون مقالوه تنهوا بوه

پرداخته شده است و به الملول  های بین نظوا  حقوقوی ایوران و  کنوانسویوندر  کودک

 دنبال پاسخ گویی به سوال ذیل هستیم.

ایران و قوانین بین الملل در ح  نفقه و نگهداری کودک مهمترین تفاوت حقوق مدنی -1

 چیستر

 

 پیشینه پژوهش

 زیوادی مقاله هوای تاکنوون کوودک، حقووق از بحوث در پیشوینه ی پژوهوش ره یدربوا     

انوود.  شووده اسووت و هوور یووک از زوایووای متفاوتووی بووه ایوون موضوووع پرداخته نوشوته

سوازوکارهای حمایوت از حقووق »در مقالوهای بوا عنووان ( 19۱0) «رانطبیبووی و هموکا»

بوه بررسوی فقهوی و حقوقوی سواختار حمایوت از کوودک  «کوودک در برابور مجوازات وتنبیوه

در مقابول تنبیوه و منوع خشوونت بور کوودک بهعنووان یکوی از حقووق کوودک پرداختهانود. 

 حقووق کنوانسویون در فرزندخواندگوی» ۀٔدر مقالو(1988«)نویتوسولی نائی»نتایوج پژوهوش 

بیانگور ایون نکتوه اسوت کوه موواردی از  «مقایسوه آن بوا حقووق ایوران و1۱8۱ کوودک

کنوانسویون پیراموون فرزندخواندگوی کوه مغایور بوا موازیون اسوامی اسوت، موورد پذیورش نظوا  

 تطبیقوی بررسوی» ٔەدر مقالو( 19۱2) «ایروانوی و عبوادی»حقوقوی داخلوی نیسوت. یافتههوای 
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بیانگوور پیشووگامبودن قوورآن در  «در قوورآن و کنوانسوویون حقوووق کووودک کوودک حقووق

توجووه بووه حقوووق کوودک در مقایسوه بوا کنوانسویون حقووق کوودک اسوت. هر یوک از 

 ویون حقوووق کوودک توجوه داشووته اسووت، بهتحقیقوات مذکور بیشوتر بوه بحوث از کنوانس

 نظوا  در کوودک حقووق جایوگاه ٔەنوعوی کووه شوواهد فقوودان تحقیو  مسوتقلی در زمینو

 (۱2: 19۱8. ) فصیح رامندی، هسووتیم اسولا  حتوی و ایوران حقوقوی

 . تعریف لغوی و اصطلاحی کودک2

ل و بچۀ خردسال انسان، خواه پسور به معنای کوچک، صغیر، طف  :در لغتکودک : 2.2

 :11ج  1939ت ، موی باشود )دهخودا باشود یوا دختر، و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده اسو

18081)  

طب  نظر مشهور فقهای امامیه، کودک کسی است که بوه  :: کودک در اصطلاح2.1

از تصرف در  دانند که اما  خمینی نیز کودک را کسی می. حود بلوغ شرعی نرسیده باشد

بر این اساس باید گفت، از نظر ( 002: 0و  1ج  1001ت )اما  خمینى اموالش ممنوع اس

فقهی به پسر زیر پانزده سال تما  قموری و دختور زیور نوه سال تما  قمری، کودک اطلاق 

نماید: از نظر را اینگونه معرفی می« کودک»ماده یک کنوانسیون حقوق کودک،  .میگردد

نسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طب  این کنوا

 (0۱: 08. )نجفی، جقانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود

دوره  الف: :می شود دوره کودکی به دودوره تقسیم درحقوق ایران. 1

 تمییزعدم دوره ب: تمییز

این کلمه از مادهی تمییز گرفته شده و به معنی جدایی اشیاء کودک ممیّز، دوره تمییز:      

رود که چند چیز با یکدیگر مشتبه شده باشند و فرد  از یکدیگر است و در جایی به کار می
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کودکی که در دوره تمییز باشد، کودک ممیز گفته می  کدیگر جدا سازند ییا افرادی آن

دارد ولی شعورش به امور  ال کمیشود و آن عبارت از کودکی است که گرچه سن و س

هنجارهای  و  کالاه  نمی رودی روزمره می کشد و سرش در خرید و فروش های عاد

 (80،ص19۱0ی داند.  ) امین رضایی، روزمره مرد  را تا حد متعارف م

 . قسیم حقوق کودک: الف: حقوق مالی ب: حقوق غیر مالی 1

های عضو برای کودکان به  ف دولتحقوقی که باید از طر :کودک: انواع حقوق 1.2

رسمیت شناخته شود، مانند: ح  بقاء و پیشرفت، ح  نا  و ملیت، ح  آزادی ابراز عقیده و 

شود، ح  آزادی بیان، ح  آزادی بکارگیری آن در هر موردی که به زندگیش مربوط می

مذهب، ح  تشکیل اجتماعات، ح  عد  دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و 

ت، ح  دسترسی به اطلاعات از منابع مختل ، ح  برخورداری از بالاترین سطح مکاتبا

بهداشت، ح  برخورداری از آموزش و پرورش، ح  عد  مجازات اعدا  و حبس ابد در 

 .... مورد کودکان زیر هیجده سال، ح  تفریح و بازی و

 .است فقهحقوق مالی ارث و نو یت لانسب، حضانت، و: مهمترین حقوق  یرمالی : 9.0

 . انواع حقوق مالی کودک 0

ترین ح  مالی با تولد کودک، دومین و بزرگ: :  حق نفقه در حقوق موضوعه ایران0.2

اش داده شود و به همین های زندگیمحض متولد شدن، نیاز دارد تا هزینهرسد. کودک بهبه او می

 11۱۱ماده ( در 910ص، 0ق، ج1019) اراکی، خاطر نفقه ح  کودک و تکلی  والدین اوست.

قانون مدنی نفقه اولاد را بر عهده پدر و بعد از آن جد پدری و مادر قرار داده است. زیرا در نفقه 

ی فوق، اولاد ناقارب افراد در خط عمودی ملز  به انفاق یکدیگرند. با توجه به مواد قانو

باشد که موارد فوق شرط  النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا معلول، عاقل یا مجنونواجب
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النفقه استحقاق نفقه نیست بلکه اولاد در صورت فقر و عجز از کسب و کار در هر صورت واجب

شود، اشکالی که در بحث نفقه اولاد وجود دارد این است که طفل نسبت به نفقه محسوب می

ماده .  در دشودوران گذشته خود ح  مطالبه ندارد ولی در واقع ح  کودک نادیده گرفته می

قانون مدنی نفقه را چنین توضیح داده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و  ذا و  1020

قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منف . البته نفقه کودک تنها منحصر به اثاثیه به

ضروری تلقی موارد ذکرشده در قانون مدنی نیست و اساسًا هر چه که وجودش برای کودک امر 

طور مثال امروزه تحصیل یک امر کاملًا ضروری برای هر انسانی شود، جزو نفقه خواهد بود. به

است و کسی که سواد نداشته باشد قادر به زندگی کامل و صحیح در جامعه نخواهد بود. یا اگر 

آن را های درمان او هرچقدر که باشد جزو نفقه است و والدین باید کودک مریض شود، هزینه

تأمین کنند. نفقه البته یک مقدار واضح و مشخصی ندارد و موارد زیادی باید بررسی شود تا مقدار 

صحیح آن به دست بیایید. موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی روز، سطح درآمد والدین و... 

 11۱۱اده . مدر تعیین نفقه نقش اساسی را دارند که بررسی این موارد بر عهده دادگاه خواهد بود

 زیرا دارد، اصلاح به نیاز که است گرفته نظر در تولد دوران از پس برای را اولاد نفقه مدنی قانون

 به مراجعه تغذیه، نگهداری، به مربوط های هزینه و گردید قایل خاصی اهمیت باید جنین برای

 د. باش مطالبه قابل تا نمود تضمین را درمانی و مشاوره مراکز

به  0بند 00در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده  :وانسیون بین المللیق نفقه در کنح

برخورداری   ح  کانکودمادران و : کودک و مادر اشاره شده و آمده است کلی به ح  صورت

حقوق کودک در جهانی   در اعلامیه. حقوق بشر( 00)ماده  دارنداز کمک و مراقبت ویژه را 

 تولد بعد از  بهداشت مناسب در قبل و مسکن، تغذیه، به  صراحت بر ح  کودک از 00 ماده

برخورداری  :آمده است 0در ماده  .(8)اعلامیه جهانی حقوق کودک، ماده مطرح شده است
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و خدمات پزشکی مناسب  مسکن و تفریحات بهداشت، تغذیه، کودکان از امنیت اجتماعی،

والدین از کودکان خود به منظور  ستی نیز مسئله سرپر8علاوه بر آن، در ماده  .پیش و بعد از تولد

حقوق کودک نیز مسئله  کنوانسیون  01و18در ماده . پرورش آنان مورد تاکید قرار گرفته است

ها  حکومت حمایت از کودکان و پرداخت هزینه زندگی آنان مورد توجه قرار گرفته است و 

 ل  کمک به کودکان را اشکال مخت را موظ  کرد بر پایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود،

نیز  توجه  به  نفع  کودک    9در  ماده .(02و18) کنوانسیون حقوق کودکماده به  کار  گیرند

شدند با رعایت حقوق والدین یا  ها  موظ   در  خور  امعان  نظر  قرار  گرفت  و  حکومت

 ( 83: 1982د.)اسدی، نمای سرپرست از کودکان حمایت

ح   از حقوقی که برای کودک جنین مطرح شده است،یکی : حق ارث کودک: 0.1

جان های اول بارداری که کودک تنها جنینی بیارث است. نکته جالب اینجاست که در ماه

است و هنوز روحی در او دمیده نشده، اسلا  ح  مالی او را بر عهده پدر و مادرش قرار 

شده نیز چنین حقی را مشاهده داده. در قانون مدنی کشور که از فقه شیعه گرفته و تدوین

گردد مشروط بر گوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میقانون مدنی می ۱03کنیم. ماده می

شده ارث بردن اینکه زنده متولد شود. ازجمله حقوق مدنی که در این ماده به آن اشاره

 ح  دتواننمی دیگر ورثه باز صورت  جنین از والدین خود است. طبیعی است که در این

 نیز را موقعیت این اسلامی حاکم اما کنند تقسیم خود بین را آن و کرده پایمال را کودک

ست. در احکا  اسلامی و قانون ا گذاشته پا پیش را هایحلراه آن برای و کرده شناسایی

توان الارث جنین حفظ شده و حقوق وی ضایع نشود، میتبع آن، برای اینکه سهممدنی به

اگر جنین مانع ارث بردن دیگران شود به این صورت  -1  داد به این صورت:دو کار انجا

برند، که والد هیچ فرزندی جز جنین ندارد و با فوت جنین، برادر و خواهرش از او ارث می
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 -0شود.در این هنگا  تا زمان زنده متولد شدن جنین، ارث اصلاً تقسیم نشده و حفظ می

خواهند، در اینجا باید سهم الارث خود را میها سهمارد و آناگر جنین برادر و خواهر نیز د

جنین جدا شده تا کسی سهم او را ضایع نکند. در اسلا  حتی برای جنینی که توسط رحم 

 ( 180: 9،ج1002اری، علی الانص)شود نیز ارث در نظر گرفته شده.جایگزین متولد می

ثلث آن مربوط به میت   داشت،املاک  کرد و اموال و در حقوق اسلا  اگر کسی فوت      

صرف کند و دو سو  خیر و عا  المنفعه م تواند بر اساس وصیت یا در کارهای میاست که 

ی شود.)طوسی، ن تقسیم مبین آنا که بر اساس قانون ارث، ورثه او است، باقیمانده برای

 (  110: 0،ج1988

 . حقوق غیر مالی1

و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی  حضانت یعنی پروردنحق حضانت: : 1.2

حضانت مخصوص ابوین و و و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است 

قانون مدنی(  1188ماده )شود. اقربای طفل است و بین اقربای رعایت طبقات ارث نمی

ت، حضانت مربوط به تربیت طفل و آنچه متعل  به آن است مانند خوابانیدن وی، نظاف

قانون مدنی  1188ماده . لباس، سرمه کشیدن به چشمان وی و دیگر موارد آمده است

گذار در قبال اعطای سمت نگهداری طفل را ح  و تکلی  والدین قرار داده است. قانون 

توانند از آن امتناع نمایند. پدر و مادر برای آنها تکالیفی را مقرر نموده که آنان نمی

  و تکلی  است و در برابر اعمال تصدی حضانت به والدین، قانون ای از ححضانت آمیزه

بنابراین حضانت بیشتر یک مسئولیت است نه  اندآنها را مشمول تکالی  مخصوص دانسته

 (090 اول:، ج 198صفایی، ) .امتیاز
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از نگهداری طفل و  امتناع پدر یدر صورتابهامی در مورد امر حضانت وجود دارد 

ز این ح  چه ضمانت اجرایی وجود دارد که پدر از این حربه برای فرار سوءاستفاده وی ا

از مسئولیت استفاده ننماید. در صورتی که پدر و مادر هزینه حضانت را پرداخت ننمایند و 

یا قادر به پرداخت هزینه نباشند ابها  وجود دارد و تکلی  پرداخت هزینه مشخص 

 ( 138: 1988) جعفری لنگرودی، . نگردیده، که با حقوق کودک در تعارض است

حقوق کودکان و وظای  والدین موضوعاتی هستند که کاملاً با هم  :ق نگهداری: ح1.1

جلد  اسلامی  ایران، جمهوری مدنیدر حقوق  در حقوق موضوعهاست. محمد انسی  مرتبط

 باب  دو   آن، شده است و درمطرح  ب هشتم حقوق و قوانین مربوط به اولادکتادو  

نگهداری  :است آمده 1188ماده در حقوق مدنی  شد مسئله نگهداری و تربیت اطفال بیان

نگهداری  این ماده  دلالت دارد بر اینکه  اطلاق .ابوین است اطفال هم ح  و هم تکلی 

ین  کنندگان   تدوآن وظیفه پدر و مادر است و  ازو خواه بعد جنینی خواه در دوران  اطفال 

ظاهر این ماده دلالت دارد بر  اند. هر چند ممکن است گفته شود، رفتهرا پذی آن این ح 

کودکی است که از مادر متولد شده است؛ولی می توان از اطلاق  اینکه  منظور از اطفال،

زیرا در تحلیل مواد حقوقی  این ماده استفاده کرد و آن را به کودک جنینی نیز سرایت داد،

باید  توانیم حقوق افراد را تامین کنیم، موسع و گسترده میدر صورتی که با تفسیر  و قانونی

 .از تفسیر موسع استفاده کرد

توان چنین با توجه به دیدگاه قانون مدنی در مورد حقوق کودک و وظای  والدین می     

گیری گونه تصمیمگیری نمود که در مورد حقوق کودک قبل از دوران تولد هیچنتیجه

در حالی که دوران قبل از تولد ین نیز تکالیفی وضع نشده است، نگردیده و برای والد

شود فلذا جا دارد گیری کودک محسوب می)بارداری( یکی از دوران مهم زندگی و شکل
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. گذار محتر  جهت حفظ حقوق کودکان در این دوره قانون لاز  را وضع نمایدکه قانون 

قوق کودک قبل از دوران تولد وظای  ( با توجه به اهمیت ح003، ج اول: 1980)صفایی، 

 والدین به دوران قبل از تولد و بعد از تولد تقسیم می شود.

 وظایف والدین قبل از دوران تولد. 2-1

حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد توجه کمتری قرار گرفته ولی در واقع      

به آن مبذول داشت، زیرا سازی است که باید بیشترین توجه را  دوران حساس و سرنوشت

بایست برای این دوران و حتی دوران قبل از انعقاد در قانون مدنی می اگر والدین در این

نطفه وظایفی را در نظر بگیرد به طور مثال مرد و زن پس از طی دوره آموزش و داشتن 

ته مهم دار شدن را دارا و توانایی تربیت کودک را داشته باشند. نکصلاحیت لاز  ح  بچه

دار شدن مطمئن باشند که به هیچگونه بیماری واگیردار و اینکه پدر و مادر طفل قبل از بچه

انگاری آنان مسری مبتلا نیستند چه بسا ممکن است با وجود بیماری، عد  آگاهی و سهل

تواند تا حدود کودک معلول و ناتوان متولد شود ؛ به همین علت پیشگیری و آموزش می

  .کودکان را تضمین نماید زیادی حقوق

 وظایف والدین بعد از دوران تولد. 1-1

آید. زن و مردی که بوجود آورنده وی هستند پس از کودک به اراده خود به دنیا نمی     

سری حقوق و گذار برای آنان یکشوند و قانون تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می

: حضانت، سرپرستی ن تکالی  قانونی عبارتند ازرین آتتکالیفی را مقرر کرده است که مهم

 ( 908 :1980)محق  داماد، اموال، تربیت، ح  نفقه. 
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 . حق نگهداری در کنوانسیون بین الملل: 1-1

 بارداری دوران تولد از قبل دوران در زمان ترین مهم ح  نگهداری در کنوانسیون بین الملل     

 گیری شکل حال در کودک جنین زیرا شویم قائل اصیخ اهمیت دوران این برای باید ما است

 می منتقل فرزند به دیگر موارد و اخلاق ظاهر، قبیل از مادر و پدر ژنتیکی صفات از بسیاری و

 ننمایند عمل صحیح نحو به خود وظای  به بارداری دوران در جنین این مادر و پدر اگر شود

 مواد استعمال مثال طور به شد، خواهیم واجهم فرزند تولد از بعد ناپذیری جبران خسارات با

 جنین برای تواند می شت بهدا رعایت عد  و ممنوعه اماکن در حضور الکلی، مشروبات مخدر،

 در را زندگی مهم مرحله این که گردد تدوین طوری باید کشور قوانین باشد مضر کودک و

 هم باز که یگری راه دهد رقرا جدی حمایت مورد را او و بیاید کودک کمک به و گرفته نظر

 مشاوره کلاس در آنان حضور که است شدن دار بچه از قبل والدین آموزش است تاکید مورد

 می را ولدت از قبل زمان در کودک حقوق نماید کودکان حقوق به شایانی کمک تواند می

 دوران از قبل کودک مادی حقوق نمود تحلیل و تقسیم نیز معنوی و مادی حقوق منظر از توان

 . است جنین از نگهداری به مربوط مخارج و نفقه تولد،

 حق تربیت. 0-1

تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط      

به عبارت دیگر اینکه است. خانوادگی او و کوشش در فرا گرفتن طفل به علم و صنعت 

خود و همنوعانش را ببار آورد، البته تربیت شامل  فرد بتواند وسیله خوشبختی و سعادت

 درسنین خصوص به داننفرز گردد. تربیتپرورش قوای جسمانی، روحی و اخلاقی نیز می

.  هستند کودک عملی الگویسترین در  والدین سنین این در دارد ای ویژه اهمیت ودکیک

آنها را  دینلوا از یشنو حرف ضمن اوازد س  مفراه را کودک صحیح تربیت بستر والدین
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 و کودکماد اعت جلبالگو قرار می د هند.  پرورشاعتماد به نفس  و خلاقاز نظر ا

 به کودک اگر کنند  فلتآن از والدین دی بینم  ت کهاساتی موضوع از یکینوجوانان 

 زمینه یزن امنیت سااحس.کردد خواه امنیت س احسا دنشاب داشته دااعتم خود والدین

 تربیت کلید ترین اصلی از یکی  کند می  مفراه را وجوانن و کودک اداستعد یایشکوف

به تربیت کودک اشاره  قانون مدنی  1138در ماده  د به نفس است.اعتماجلب   کودک

دارای ابها  است. البته والدین باید نهایت کوشش و دقت نموده است که حدود تربیت 

ر انجا  آن اهمال نورزند، نکته قابل ذکر خود را برای تربیت اخلاقی و روحی بگمارند و د

 .است این است که حدود توانایی و اندازه تربیت قابل ارزیابی دقی  نیست و یک امر نسبی

آید در مورد ضمانت اجرای این ماده است زیرا در صورت عد  تربیت سوالی که پیش می     

مؤاخذه هستند یا خیرر همانطور که ورزی والدین، آیا آنان قابل تعقیب و صحیح و همچنین اهمال

توان به نتایجی دست یافت. گیری نمود ولی از ظواهر میتوان دقیقاً اندازهبیان گردید تربیت را نمی

البته در برخی قوانین جزایی و مدنی والدین طفل در صورت عد  مواظبت و تقصیر، ملز  به جبران 

لذا در مورد حقوق کودکان باید حقوق ،  خسارت و حتی ملز  به پرداخت جریمه نقدی هستند

حل خوبی برای تدوین قوانین مناسب در جهت همراه اخلاق در نظر گرفته شود تا بتوان راه

تر شدن وظای  والدین ارائه نمود. نکته قابل ذکر در این قسمت این است که براساس ماده روشن

های حضانت و تربیت اطفال اقلیت، 1910واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان  یرشیعه مصوب 

 ( 988 :1980)محق  داماد، .دینی طب  قواعد و عادات مسلمه مذهب آنان خواهد بود

 حق اداره اموال کودکان. 1-1

که البته کلمه قانون مدنی اداره اموال طفل است  1013یکی از وظای  مهم والدین طب  ماده      

قانون مدنی ولی قهری طفل باید رعایت  1180ولی قهری آورده شده است و همچنین طب  ماده 
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مصلحت صغیر و کودک را تحت هر شرایطی بنماید. اداره اموال باید به نحو احسن و مطلوب 

باشد؛ وانگهی ضمانت اجرای انجا  شود، البته تشخیص و معیار سنجش در این ماده مشکل می

معاملات انجا  شده توسط وی که به ضرر صغیر بوده مشخص نگردیده است و از طرف دیگر 

ممکن است ولی قهری در پنهان و به دور از چشم دیگران اقدا  به ضرر رساندن به اموال صغیر 

نماید. قانون مدنی در مقابل ضررهای وارده به اموال کودکان ساکت است، ولی اکثر حقوق 

ای دیگر آن را  یرنافذ و معتقدند هنگامی که طفل ند چنین معاملاتی باطل و عدهدانان عقیده دار

نکته مهم در مورد ضررهایی است که به طور پنهانی به . تواند آن را تنفیذ نمایدکبیر گردید می

تواند از حقوق آنان دفاع نماید و قانون تصمیمی شود و هیچ کس نمیاموال کودکان وارد می

ه است، همانطور که از کودکان باید حمایت نمود اموال آنان نیز محتر  و باید مورد اتخاذ ننمود

استفاده  حمایت قرار گیرند تا اطفال بعد از رسیدن به سن رشد بتوانند به نحو مطلوب از آن

 ( 980: 1909)مدیرینا، .نمایند

 ق حیات در حقوق موضوعه. ح1-1

 حسب و شده خته شنا وتخل   رج عنوان به نیاد حقوقی های نظا  ا لب در جنین سقط     

 فقه در است شده گرفته نظر در مالی و نقدی جزای حبسی، مجازاتهای آن برای مورد

 شده وضع سقط عمل در معاونین و مباشرین برای تعزیر و حبس دیه، قصاص، اسلامی

 اذیت یا ضرب واسطه به عامدا عالما :دارد می مقرر اسلامی مجازات قانون 800. ماده است

 مورد حسب قصاص یا دیه پرداخت بر علاوه شود وی جنین سقط موجب حامله، زن آزار و

 ماده در مذکور قصاص:  اولاً رسد می نظر به شد خواهد محکو  سال سه تا یک از حبس به

:  وثالثاً باشد نیت سوء دارای باید مرتکب:  ثانیاً باشد، می روح ذی جنین خصوص در فقط
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)محمد بن  باشد آزار و واذیت جرح و ضرب واسطه به باید ارتکاب ی نحوه و یماد عنصر

 (80: 8،ج191۱مکی عاملی، 

 الب اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر صراحتاً به :   حیات در کنوانسیون بین المللح     

  تعم  تفسیری از اند؛ بنابراین، استنباط مواف  یا مخال  از آنها مستلز مسئله سقط جنین نپرداخته

مجمع  1۱88میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )مصوب  8ماده 1بر اساس بند .  آنهاست

شود؛ ح  بر حیات  و اضافه می هر انسانی دارای ح  ذاتی بر حیات است( عمومی ملل متحد

معرفی شده است و کمیته حقوق  تنها حقی است که در سرتا سر آن سند تحت عنوان ح  ذاتی

ل تخطی و تا بدان  یرقابح  بر حیات حقی  .است نا  برده  ح  برتر شر از این ح  با عبارت ب

ک ملت را در ی های اجتماعی که حیاتضرورت ی به هنگا  بروز حتجا مقدس است که 

 .این ح  عدول کرددهند، نمی توان از  میمعرض تهدید قرار 

پس هر اقدامی که علیه  انسانیت   سیاسینی و اق  بین المللی  حقوق مدمیث 0ماده   1بند       

یات و سست کردن حیرد به معنای نقص ح  بر گخال   این قاعده صورت  و مبانی عقلی

سازد.  ای برخوردار می آنچه مسئله سقط جنین را از حساسیت ویژه .استاصول میثاق 

ت، و ح  زن احیح   جنین بر  :از ها عبارتند تعارض ح  های بشری در آن است. این ح 

 شود. ها موجب محدودیت آنها می ح  عارض اینتبدیهی است که .حیاتبر اختیار روش 

 ( 30: 19۱2، صفری امیری)

 ق نام در حقوق موضوعه. ح1

لوزو  انتخواب نوا  نیکوو، الحواق فرزنود به نسوب و تابعیوت مشوخص و برخوورد مهرآمیز بوا      

 علاوه نووا  زیوورا( 03: 1980) جزایری، توجوه داشوته اسوت عنووان حقووق مسولم او کوودک به

 و هسووتوران دیگ بوه نسوبت او تمایوز و اسوتقالل نمایانگور اسوت، انسوان آنکووه هویت بوور
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 نسبت یتحساس الاِعم رورتض تبه جه. ردک دخواه زمتمایو ود یرخو از را او ودیوجو ۀٔوزح

 استحسوونوا»: کووه تاس دهش لنق لا ()علیه الس ارض ورتحض از روایتوی در وعموض ایون بوه

ا یو  القیامه قم یا فان بن فان الی نوورک قم یا فان بن فان ال نوور بم ونتدع مفإنّک ماءکمأس

قیامووت صوودا میزننوود و ما را در ینید، زیرا با آن نا  شنامهوای زیبوا بورای یکدیگور برگز«کل

 تبه سمت بهشوت برو یا برخیوز ای فالنی کوه بهشوتی برای تو نیسمیگویند: برخیز ای فالنی 

 ( 080: 8، ج 198۱کلینی، )

هر  کس  :آمده است ۱۱3ح  نا  برای افراد تاکید شده است و در ماده  درقانون مدنی،     

امه اداره ا  نهای مخصوصی که به موجب نظ اتخاذ نا  .دارای نا  خانوادگی باشدباید 

هر انسانی باید نا    مذکور، تصریح قانون هب. ممنوع است شود، عین میسجل احوال م

شخص نا  کوچک  از این فرض است کهاین موضوع بعد  واقع،در  .باشد خانوادگی داشته

ری  بدیهی کوچک  ام نا توجهی قانون به نا  کوچک این بود که داشتن  شاید بی .دارد را

خانوادگی در  مسئله  نا   نتیجه، در .ن  اشاره  نشدقانون  بدا لذا  در. استو ضروری بوده 

ولی امروزه به علت ازدیاد نسل و خانواده ها و ارتباط فراوان افراد با  گذشته مرسو  نبود؛

 ( 080: 1008)لنکرانی، .یکدیگر لاز  و ضروری است و به آن توجه شده است

 . حق نام در کنواسیون بین الملل2-1

یه جهانی حقوق کودک به صراحت،ح  نا  برای کودک ذکر شده در اصل سو  اعلام     

در  . گردد ید از بدو تولد  صاحب اسم و ملیتدر این اصل آمده است: کودک با .است

و  رای کودک در خور توجه قرار گرفته استب ح  نا کنوانسیون حقوق کودک نیز 3ماده 

هر  کودکی   :است ین ماده آمدهدر ا .اند شده حکومت ها مکل  به انجا  آنو و مادر  پدر

همچنین داشتن  .مربوطه ثبت شود ح  داشتن یک نا  را دارد که باید در دفاتر تولد،بدو  از



 2022بهار  ،(12پیاپی ) اول شماره ،دهم سال ،مطالعات حقوق بشر اسلامی علمی /   فصلنامه   211

 

ها   آناز سوی  الدین خود را بشناسد و تابعیت ح  اوست و در صورت امکان باید و

  راهای عضو پیمان موظ  هستند که حقوق کودک  حکومت  8ماده  در .شودنگهداری 

نا  و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطاب  قانون  تابعیت، رعایت کنند و هویت فردی،

جمهوری قوانین  اسلا ، نتیجه آنکه ح  نا  از حقوق پذیرفته شده در حقوق .حفظ نمایند

در ماده سوّ  اعلامیه جهانی  .کنوانسیون حقوق کودک است اسلامی و اعلامیه جهانی و

کودک باید از   دارد میتصریح شده و بیان داشتن نا  برای کودک حقوق کودک به ح  

نوانسیون حقوق  کماده  هفتم  چنین در هم گرددد صاحب  اسم، ملیّت و هویت تولّبدو 

شود و از   ثبت می دک بلافاصله پس از به دنیا آمدنکو ولّدت :است چنین آمده کودک،

  ...والدین ورت امکان، شناساییحقوقی مانند ح  داشتن نا ، کسب تابعیت و در ص

 ( 08۱: 1989.)مصفا، باشد برخوردار  می

 . حق نسب در حقوق موضوعه1

  .سب: نزوجیت؛  ب: ال  :قوا  و پایداری خانواده بر دو رکن مهم است

 و طه ی خونویمعنوای راب عنووان یکوی از حقووق معنووی کوودک به حو  نسوب به     

: 19۱0.)کاتوزیان، مینمایود مربووط آنهوا فرزنودان بوه را موادر و پودر کوه اسووت حووقوقی

 شومرده کوودک حقووق جوزء جهوت آن از نسوب کوه داشوت دور نظور از ِِ (  نباید088

ت و صحوت علقه ی زوجیو وجوود از ناشوی فرزنود تولود اثبوات موجوب کوه می شوود

 نسوب اهمیوت بوه توجوه بوا. اسوت مورد و زن میوان طه ی  نوکاح و اثبوات عود  زنوا در راب

 حفوظ بور هموواره  قانونگوذار و شوارع اهتموا  نسول ها، ثبوات و خانوواده نظوا  حفوظ در

وی، مدن قانوون آن به تبوع و امامیوه فقوه در ایون رو، از. اسوت بووده تقنیون سوایه ی در آن

بوودن  دلیول پنهان ی اثبات نسوب پودری، کوه بهبورا 1183توا  1108بوا اسوتفاده از موواد 
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 ِِ ٔەب دشووارتر از نسوب موادری اسوت، دالیول متعوددی ماننود قاعودمرات منشوأ آن به

 قانون در اصل دهم( 99: 1980)نقیبی، .اسوت ردهک تعییون را...  و هادتش اقورار، فوراش،

د شده است. در این اصل آمده جمهوری اسلامی، توجه به جایگاه خانواده تاکی اساسی 

 و برنامهقوانین و مقررات  ههم واحد بنیادی جامعه اسلامی استاست: از آنجاکه خانواده 

کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و  در جهت آسان بوط بایدمرهای  ریزی

 .استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق است

در کنوانسیون جهانی حقوق کودک،مسئله هویت  :ر کنوانسیونهای بین المللید

ها را بر  شخصی کودک و نسب و رابطه او با خانوادهدر توجه قرار گرفته است و حکومت

های عضو  حکومتال :  :کنوانسیون آمده است 8در ماده .اجرای آن موظ  نموده است

و  نا  تابعیت  پیمان موظ  هستند که حقوق کودک را رعایت کنند و هویت فردی،

در صورتی که تما  یا ب: .روابط شناخته شده خانوادگی او را مطاب  قانون حفظ نمایند

در صدد  ها سریعاً حکومت بخشی از هویت شخص به طور  یر قانونی خدشه دار شود،

 هویت فردی، ها موظ  شدند، در ماده مذکور، دولت .آیند ترمیم این خسارت بر می

تا  مبادا با آسیب وارد  کودک را حفظ  کنند، شده خانوادگی  نا  و روابط شناخته تابعیت،

  .دار  شود شخصیت و هویت کودک خدشه شدن بر  آن،

ته  شده  خانوادگی کودک چگونه باید نشد  که  روابط  شناخدر ماده مذکور مشخص  البته     

ر قانون این منظو مگر آنکه گفته شود، .خانوادگی وضعیت فرزند چگونه است جهت و از باشد

 در یا پدر و مادر ملح پ ها عمل شود که فرزند را بهکشورمدت و است که بر روش رایج در 

ا از یک روش تها را  مقید نکرد کشورانعطاف دارد و جهت  ماده مذکور از این .کند می

 حال، ولی در هر است؛ خانوادگی آزاد گذاشتهروابط  له نسب وسئمها را در  آنپیروی کنند و 
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وادگی آنان را مشخص خانوضعیت روابط و باید هویت افراد داخلی  ها بر اساس قوانینشورک

البته مسئله نفی نسب و  .برود بیناز تردید روابط خانوادگی افراد  و نمایند، تا مشکلات جهل 

جمهوری اسلامی ایران پیش بینی  پیروی از آن در قانون به سلب هویت فرزند در  فقه اسلامی و

ولی از نظر  است؛ شده اساس شرایط و مقرراتی مجاز شمردهست و در برخی مواقع بر شده ا

نفی کنند و کودک توانند نسب کودک را  نمی ، پدر و مادرعادی اسلا  در اوضاعگذار  قانون

 در برخی از مواقع ررات سنگینی دارد، به پدر ملح  است و نفی کودک علاوه بر اینکه م 

 ( 90: 1980ت. )نقیبی، یش بینی شده اسبرای آن مجازات نیز پ

 کودک کار . 8

پدیده کودکان کار یکی از معضلات گریبان گیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر      

به  است. گساترش  این پدیده به حدی است که جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را 

-0گفته میشود که بین  کودک کار به کودکی .کرده است  ه خود مشغول یک اندازه ب

سال سن داشته باشد وبرای افرادی  یر از خاانواده  خود در ازای دستمزد نقدی یا  یر 10

ساعت در شبانه روز 0ش از  یکند و در کسب وکار یا در اداره امور منزل ب نقدی کار می

ودکی بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران ک که این امر آنهارا .مشارکت دارد

تعری  کودکان کار .  می کند روحی و جسمی آن را تهید سلامت و  بی بهره می ساازد 

در کشور های مختل  یکسان نیست به گونه ای که در برخی کشورهای آسایایی  کار 

مده تعریفای ع ساله در زمره کار کودکان صورت می گیرد ، اما19تا8درگروه سنی  افراد

 سال است10کودکان زیر املش هان از جمله ایران می شودشامل بیشتر کشور های ج  هک

کمک در ، کشاورزی، و بخش های خدماتی معادن ه ها،در کارخانر کودک شامل کار کا     

 متعارف باشد یا کارهای نا  (فروش  ذا مانند داشتن کسب و کار شخصی کسب و کار والدین
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استفاده نظامی  ل های کار کودکانپذیرفته ترین شکنامشا ل کاذبی چون دست فروشی است. 

معمو  قانونی )با بعضی محدودیت ها (  موارد کمتر جنجالی وفروشای اسات  از کودکان و تن

کسب و کار خارج از ساعات  )کار فصلی(،س مدارکشاورزی در ایا  تعطیلای  شامل کار

 د. مدرسه و همچنین بازیگری و آواز خوانی کودکان می باش

 ل کار کودکلل و عوام. ع2-8

عواملی چون نارسایی های اجتماعی مثل خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی خانواده های      

ناتوانی آن ها در انطباق با شیوه های زندگی شهرهای بزرگ، آلودگی و  کودکان کار و 

نشین شهری، فقدان نظارت کافی از سوی سازمان های  آسیب زا بودن محلات حاشیه 

شهروندان و کودکان کار، همه دست به دست  ای نادرست کنش متقابلالگوهمسئول، و 

مشکل صعب العبور در بسیاری از  وانعنه ب نهم داده اند تا پدیده کودکان کاار، کماکا

 (198: 1988.)ایروانیان، شهرها و کشور خود نمایی کند

بر حمایت از  هرچند در اعلامیه حقوق بشر و میثاق ها: 1۱8۱ ککنوانسیون حقوق کود     

گزارش هایی مبنی بر این که حقوق کودکان بطور کامل  .حقوق کودکان تاکید شده بود

دولت لهستان پیش نویس کنوانسیونی در زمینه 1۱38رعایت نمی شود و در  نتیجه در سال 

این پیش نویس  قوق بشر ارائه نمود و بعد از مباحث زیادییونحکمیس هک را بودحقوق ک

بعد از تصویب در 1۱۱2سپتامبر 0به تصویب مجمع عمومی رسید و در 1۱8۱نوامبر 02در 

وسعت شمول و گستردگی آن به نحوی  کنوانسیونهای  یاز ویژگ، جرا گردیدکشور ا02

ی المللی توسط تمام این سند بین کلیه کودکان جهان رادربر می گیرد که اصول و مفاد آن

توسط 1930این کنوانسیون که در سال  است ( پذیرفته شدهدولتها )به جز امریکا و سومالی

ماده 00دارای یک مقدمه و که  دجلس شورای اسلامی به صورت مشروط تصویب گردیم



 2022بهار  ،(12پیاپی ) اول شماره ،دهم سال ،مطالعات حقوق بشر اسلامی علمی /   فصلنامه   122

 

حمایت از کودک بعنوان انسان -1بعد مطرح می سازد:  9است و حمایت از کودک را در 

 -9حمایت از کودک بعنوان فرد معارض قانون بزهکار-0. آسیب پذیر مورد حمایت

 ( 193 :1988ایروانیان، ) .ایت از کودک بعنوان قربانی جر حم

  سناد بین المللی. در ا1-8

و  ور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی،  عدالتمنش ینکه  طب   اصول اعلا  شده درابا  توجه به      

  همۀ  اعضای تن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و  یرقابل انکارشناخت رسمیجهانی همانا به  صلح

جتماع  آمادگی  کامل  ا جه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی درتو بابشری است و خانوادة 

صلح،  عزّت،    بویژه های اعلا  شده در منشور سازمان ملل متحد و آرمان سایۀ پیدا  کند و در

لی المل های بین و همبستگی بزرگ شود و با اذعان به اهمیت همکاری مدارا،  آزادی، برابری

کشورها،  بویژه در کشورهای  در حال رشد، همۀ   ن در ک آبرای بهبود شرایط زندگی کود

توافقاتی نایل و به میلادی 1۱8۱ سالدر کلیۀ کشورهای عضو در کنوانسیون حقوق کودک 

،  1 با وضع مادة کنوانسیوناین . گردیدند نامۀ فوق پیمانبه اجرای قوانین مندرج در  مکل 

سال  18فراد انسانی زیر ک کودمنظور از  کنوانسیون،از نظر : استتعری  نموده کودک را چنین 

 .داده شود است، مگر اینکه طب  قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص 

ال . تنها کسانی مشمول مقررات :الذکر نکات زیر قابل تأمل است با توجه به مادة فوق     

وغ ارائه شده در این ماده  ب. سن بل .سالگی نرسیده باشند18به باشند که  کنوانسیون می

است، زیرا طول مدت بلوغ و  یک سن مطل  نیست بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر 

 (000: 1989. )مصفا، نوجوانی در جوامع گوناگون یکسان نیست
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 گیرینتیجه

یت جسمانی، روحی، محیطی و اقتصادی تما  انسانها برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امن     

بیش از سایر  های طبیعی و اجتماعی خودکودکان به واسطه محدودیتبه خصوص  باشندمی

اقشار جامعه آسیب پذیر بوده و خطر های جسمی، روحی و تربیتی آن ها را تهدید می نماید؛ به 

ود تا به  این رو باید سعی شاز   گذار، والدین و جامعه دارندنیاز به حمایت قانون  همین علت

. با توجه به بررسی تطبیقی حقوق کودک در حقوق ایران و بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود

نگرشهای حقوق ایران و قوانین  بین الملل  های اخیر  در دههقوانین بین الملل در میابیم که 

حقوقی به حقوق کودکان  داشته اند و کلیه نظا  هایحمایت از کودکان نسبت به  جدیدی 

حقوق کودک شامل حقوق مالی و حقوق  یر مالی می شود؛ اهمیت و توجه بسیاری نموده اند. 

حقوق مالی کودکان بخش گسترده ح  کودک است که درآیات و روایات بر آن بسیار که  

حقوق  از مهمترین شده است.صورت کاملًا دقی  و وسواس گونه احکا  آن ابلاغتأکید شده و به

اشکالی که در بحث نفقه اولاد وجود دارد این است که طفل  مالی کودک، نفقه و ارث است؛

 . شودنسبت به نفقه دوران گذشته خود ح  مطالبه ندارد ولی در واقع ح  کودک نادیده گرفته می

ار جامعوی مبتنوی بور حقووق ساخت حقوق معنوی کودک که مهم ترین حقوق او می باشد     

که شامل: حضانت، نگهداری، ح  نا ،  تی، عاطفی و اجتماعی اس  در ابعواد آموزشلمخت

 ؛ در مورد امر حضانت نگهداری اطفال هم ح  و هم تکلی   ابوین استنسبو  یره ... می شود. 

امتناع پدر از نگهداری طفل و سوءاستفاده وی از این ح  چه  یدر صورتاشکالی وجود دارد 

همچنین  دارد که پدر از این حربه برای فرار از مسئولیت استفاده ننماید. ضمانت اجرایی وجود

شود و هیچ کس در مورد ضررهایی است که به طور پنهانی به اموال کودکان وارد می

 حقوقمهمترین تفاوت . تصمیمی اتخاذ ننموده است تواند از حقوق آنان دفاع نماید و قانوننمی
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نسبت به ح  نفقه و ح  نگهداری کودک این هست که علاوه  مللیال بین قوانینبا  ایران نیمد

به قبل از تولد کودک نیز نسبت ، اند قائل شده حقوقی تولد زا بعد کودکان برایبر اینکه 

 حقوقی را برایشان در نظر گرفته اند. 

 ده است شامل:برای کودکان به رسمیت شناخته شدر نظا  های حقوقی  حقوقی که  از جمله     

ح  بقاء و پیشرفت، ح  نا  و ملیت، ح  آزادی بیان، ح  آزادی مذهب، ح  تشکیل 

اجتماعات، ح  عد  دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات، ح  دسترسی به 

اطلاعات از منابع مختل ، ح  برخورداری از بالاترین سطح بهداشت، ح  برخورداری از 

 ره.... می باشد. ی آموزش و پرورش، ح  تفریح و بازی و
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