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حقوق کودکان از مسائلي است که در دین مبین اسالم و فقه امامیه بدان توجّه خاصي شده و قرآن بهه عنهوان
نخستین منبع تشریع ،از این موضوع غفلت نكرده است .این مقاله تالشي اسهت بهرای اسهتخرا رهیافهتههایي در
خصوص حقوق کودك از قرآن کریم .در قرآن لفظ «طفل» صریحاً به کار برده شده است و روند خلقهت انسهان
را مورد تأمل و توجه قرار داده است .به نظر مي رسد ،از دیهدگاه قهرآن کهریم آغهاز کهودکي زمهان انعقهاد نطفهه
مي باشد و از همین زمان است که آثار حقوقي ،مربوط به کودك ،آغاز مي شود .در این مقاله در ابتدا سعي شهده
است که مفهوم کودك از منظر قرآن بازشناسي شود و سپس بررسي شود کهه از نظهر قهرآن کهودك دارای چهه
حقوقي است .در این مقاله حقوق کودك در دو مرحله پیش و پس از تولد مورد بررسي قرار گرفته است .حقوق
کودك پیش از تولّد غالب ًا مربوط به مواردی است کهه در آینهده و سرنوشهت کهودك تأثیرگهذار اسهت .حقهوق
کودك پس از تولد نیز شامل مواردی همچون :تهأمین امنیهت و سهالمت کهودك ،نهامگهذاری کهودك ،تيذیهه
کودك با شیر مادر ،تربیت دیني کودك و  ...ميشود که در مقاله بدانها پرداخته خواهد شد.
کلیدواژهها :کودك ،حقوق کودك ،قرآن ،دوران کودکي ،طفل

نویسندهپاسخگوmahdi.bijani@gmail.com :
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 -1مقدمه 
در کشورهاى مسلمان ،به سبب وجود استحكام در بنیاد خانواده و گرایشههای دینه و اعتقهادى و
آشنای بیشتر با احكام اسالم  ،وضعیت حقوق کودکان جایگاه نسبتاً مناسبتری دارد.
در مباحث فقه و آراى فقها ،چه شیعه چه اهل سنّت ،حقوق براى کودك به رسمیت شناخته شده
که عمدتاً مبتن بر آیات و احادیث است .در منابع جامع فقه  ،باب مستقل به حقوق کودك اختصاص
نیافته بلكه حقوق مختلف او به تناسب موضوع ،در ابواب گوناگون آمده و احكهام ههر یه

بهه دقهت

تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث ،حدود ،قصاص ،دیات ،نكاح ،طالق و والیت .شمارى
از منابع فقه شیع به پیروى از برخ منابع حدیث  ،در بهاب بها عنهوان احكهام االوالد ،ضهمن مباحهث
نكاح ،به بسیارى از حقوق کودك و فرزند پرداختهاند؛ البته شمارى از این مسائل صرفاً آداب مسهتحب
درباره فرزندان هستند و در پارهاى منابع نیز همه مسائل باب ،اینگونه است (ر.ك :ابهنزههره 1417،ق:
 386ه 387؛ شهید ثاني 1403 ،ق 373 :8 :به بعد؛ نجف  1981 ،م 222 :31 ،به بعد؛ انصهارى1415 ،
ق 489 :ه  .)491در اصل بیست ویكم قانون اساس جمهورى اسهالم ایهران نیهز بهه حمایهت از حقهوق
کودك اشاره شده و مصادیق حقوق کودك ،در بسیارى از مواد قانون مدن و قوانین جزای ایران ،بهر
پایه آراى مشهور فقه امامیه ،مورد توجه قرار گرفته است (اشرف .)158 :1381 ،
اما به طور خاص قرآن کریم به رعایت حقوق کودکان توجه زیادی نشان داده است و والدین را به
رعایت عدالت و کرامت انساني درباره حقوق آنها موظف نموده است .این موضوع را ميتوان بر اساس
آیات زیادی از قرآن مورد بررسي قرار داد و از این طریق مي توان به اهمیت حقوق کهودك ،در قهرآن
پي برد (بقره233/؛ احقاف15/؛ لقمان 14/؛ نساء23/؛ طالق.)6/
در قرآن کودك دارای دو نوع حق ميباشد :حق معنهوی و حهق مهادی .البتّهه اگهر بخهواهیم دامنهه
حقوق معنوی کودك را در آیات قرآن مورد کنكاش و جسهتجو قهرار دههیم بها انبهوهي از مطالهب در
آیات قرآن مواجه خواهیم شد .ولي با توجّه به گستردگي مطالب و همپوشاني آیات ،در ایهن مقالهه بهه
موارد اندکي از حقوق معنوی کودك که در آیات قرآن مستقیماً بدان اشاره شده ،پرداخته شده اسهت.
در مورد حقوق مادی کودك نیز ميتوان به مسائلي همچون شیر دادن کودك اشاره کهرد کهه در حهدّ
امكان در این مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.
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در این مقاله سعي شده است که تنها آیههایي مورد بررسي قرار گیرد که در آنها به خود کهودك و
حقوق وی اشار ه مستقیم شده و در این آیات ارتباط معنایي مستقیمي با حقوق کودك برقرار باشد و از
بررسي آیههایي که فاقد این اشاره مستقیم هستند ،صرف نظر شده است.
 -2مفهومکودکدرگفتمانقرآنی 
از لحاظ ليوی کودك در زبان فارسي به معناى انسانِ کم سِن است که هنوز بهزر

و بهالن نشهده

است .واژه بچه (اگر به معناى فرزند نباشد) نیز بیشتر به همین معنا به کار ميرود .واژه شیرخوار ،معنای
خاصتر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگ کودك گفته مهيشهود .نهوزاد نیهز بهه دوره شهیرخوارگ و
اندک پس از آن اطالق ميشود (ر.ك :دهخدا؛ معین ،ذیل «بچّه»« ،شیرخوار»« ،کودك»« ،نهوزاد») .در
عرب  ،واژه هاى طفهل (ر.ك :خلیهل بهن احمهد 1409 ،ق428 :7 ،؛ ابهن منظهور 1414 ،ق ،521:ذیهل
«طفل») و صهيیر (ر.ك :خلیهل بهن احمهد 1409 ،ق372 :4 ،؛ ابهن منظهور 1414 ،ق ،459 :4 ،ذیهل
«صير») مترادف کودك ميباشد و واژه رضیع به معناى شیرخوار (ر.ك :خلیل بهن احمهد 1409 ،ق،
270 :1؛ ابن منظور 1414 ،ق ،125 :8 ،ذیل «رضع») و واژه صب ّ نیهز گهاه بهه معنهاى کهودك (ر .ك:
خلیل بن احمد 1409 ،ق ،168 :7 ،ذیل «صبو») و گاه به معنهاى شهیرخوار اسهت (ر.ك :ابهن منظهور،
 1414ق ،449 :4 ،ذیل «صبا»؛ فیروزآبادى 1412 ،ق ،103 :4 ،ذیل «صبو»).
اما در نظامهاى مختلف حقوق  ،کودك با معیارهاى متفاوت تعریف شده است .با این حال ميتوان
گفت که در همه نظام هاى حقوق  ،مناط پایان یافتن دوره کودک  ،رسیدن به مرحلهاى از رشد جسم
همراه با رشد عقل است ،به اندازه اى که شخص بتواند مصالح خود را در حد متعارف تشخیص دهد و
از عهده امور خویش برآید؛ با این توضیح کهه در اغلهب نظهام ههاى حقهوق جدیهد ،نشهانهاى کمّه و
یكسان (رسیدن به سن مشخص) را براى اثبات تحققِ رشد جسم و عقالن (کهه اوله بیشهتر کمّه و
دوم کیف است) برگزیدهاند (ر.ك :امام .)245-244 :5 ،1371 ،
در حقوق ایران نیز کودك به کس اطالق ميشود که به حد بلوغ شهرع نرسهیده باشهد (منصهور،
 ،1384ماده  ،49تبصره  ) 1و سن بلوغ پسر ،پانزده سال تمام قمرى و سن بلوغ دختر ،نه سال تمام قمهرى
است (اشرفي ،1379 ،ماده  ،1210تبصره )1؛ و اما در فقه امامیه کودك یا طفل ،به فردى اطالق م شود
که به بلوغ شرع نرسیده باشد .فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر  15سال و در دختر  9سال تمام قمرى
م داند .اگرچه برخ متأخران شیعه ،بلوغ دختران را در  13سالگ محقق شهمردهانهد (ر .ك :محسهن
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 .)244 :1374با این همه سن بلوغ شرع بر اسهاس نظهر بیشهتر فقیههان (انصهارى 1413 ،ق- 212 :1 ،
 9 ،)207سالگ در دختران و  15سالگ در پسران است؛ البته فقیهان افزون بر سن ،نشانههاى دیگرى را
نیز برای بلوغ ذکر کردهاند (طباطبای  1417 ،ق.)237 :9 ،
و امّا در قرآن کریم ،مفهوم «کودك» کاربرد فراواني دارد و با تعابیر گوناگوني از کودك و دوران
کودکي یاد شده است .در تفاسیر قرآني بیشترین لفظ و واژهای که به معنای کودك به کهار بهرده شهده
است لفظ «ولد» و مشتقات آن است که هم به معنای کودك و هم به معنای نوجوان و جوان در قرآن به
کار برده شده است و دارای گستره معاني زیادی در آیات قرآن ميباشد.
الفاظ دیگری هم با مفهوم کودك در آیات قرآن به کار رفتهاند که اشاره به سن خاصهي ندارنهد و
تمام سنین زندگي ی

فرد را شامل مي شوند .بهه عنهوان نمونهه ،ح هرت لقمهان در آیهات 17 ،16 ،13

سوره لقمان و ح رت یعقوب در آیات  87 ،67 ،5سوره یوسف و ح رت نوح در آیه  42سهوره ههود
و ح رت ابراهیم در آیات  35سوره ابراهیم 132 ،سوره بقهره 102 ،سهوره صهافات ،وقتهي مهيخواهنهد
فرزندشان را نصیحت کنند از لفظ «بُنيَّ» استفاده ميکنند .بُن ّ مصير ابن و م اف به یاء مهتكلم اسهت و
از آن مهربان و دلسوزى اراده ميشود (قرش .)232 :1 ،1371 ،
قرآن کریم درباره زمان شروع کودکي صراحتاً سخن خاصي به میهان نیهاورده امها در برخهي آیهات
لفظ «طفل» را صریحاً به کهار بهرده اسهت (حه5//؛ نهور 31/و 59؛ غهافر )67/و در برخهي آیهات دیگهر
(مؤمنون ،)14-12/روند خلقت انسان را مورد تأمل و توجه قرار داده است .به نظر مهيرسهد ،از دیهدگاه
قرآن ،آغاز کودکي ،زمان انعقاد نطفه مي باشد و از همین زمان آثار حقهوقي مربهوط بهه کهودك آغهاز
ميشود و این مطلب با تأمل در برخي آیات قرآن استنباط ميشود .در برخي از آیات قرآن ،همانطهور
که گفته شد ،لفظ طفل صریحاً به کار برده شده است؛ ماننهد «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِِ
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَثيِّنَ لَُُثمْ وَنُقِثرُّ فِثي
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُُُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُثاا أَُُثدَّكُمْ» (حه ،)5//خداونهد در ایهن آیه
مبارکه ،نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از شكم مادر خار و متولد گردیده ،طفل (خهرد
و صيیر) نامیده است تا زماني که به حد بلوغ و رشد و شدت برسد (موسوی بجنوردی.)1382 ،
گرچه بر اساس ظاهر آیه ،اطالق طفهل بهه دوره پهیش از تولّهد محهل تردیهد اسهت و یها دسهتکهم
مسكوت مانده است ،اما بر اساس قرائن دیگری ميتوان صحّت این رهیافهت را -اطهالق طفهل بهه دوره
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پیش از تولّد -راجح دانست .در قرآن از زمان انعقاد نطفه برای وی اعتبار قائل شده است و حتي در این
زمینه احكام جزایي ذوالمراتبي را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظ انعقاد نطفه در رحم مادر ،حمایت
شده است .این حمایتها ،همانطور که در کتب فقهي آمده اسهت ،عینهاً در قهوانین موضهوع ایهران از
جمله قانون مجازات اسالمي که از فقه امامیه نشأت گرفته ،منعكس شده است ،مانند ماده  487ق.م؛ که
برای سقط جنین از نطفه تا مراحل دیگر ،دی خاص در نظر گرفتهه اسهت (موسهوی بجنهوردی.)1382 ،
چنین توجهي حقوقي خاصي از یكسو و همچنین توجّه به این نكته کهه بهرای دوران قبهل از تولهد لفهظ
خاصّي وضع نشده است ما را به این نكتهه رهنمهون مهيکنهد کهه منظرگهاه قرآنهي بهه کهودك در دوره
بارداری نیز طفل اطالق ميشود.
این توجه خاص قرآن به مراحل تكامل نطفه در رحم نشان دهندة آن است که درواقع از زمان انعقاد
نطفه ،دوران کودکي آغاز شده است ،هرچند قبل از دمیدن روح باشهد .چهرا کهه نطفهه از زمهان انعقهاد
قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطالح ی

انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعي و تكلیفهي

بر حمایت از وی در مراحل گوناگون ،تنها از این نظر قابل توجیه ميباشد (موسوی بجنوردی.)1382 ،
خداوند در قرآن کریم ميفرماید:
«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ،ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَُِّينٍ ،ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فََُسَاْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»
(مؤمنون .)14-12/خداوند بعد از ذکر مراحل خلقت انسان و دمیدن روح که آفرینشي دیگهر اسهت ،بهر
خود آفرین گفته و این نشان بزرگي و منزلت انسان است اگر بداند.
عالوه بر دالیل فوق ،مؤیدات دیگری نیز مي توان بر صحت اطالق نام کودك بر نطف منعقد شهده،
برشمرد .مثالً در باب ارث و وصیت در زمان انعقاد نطفه ،اثرات بسیاری مترتب شده اسهت .اگهر بعهد از
زمان انعقاد نطفه ،مورث فوت کند ،حملي که در زمان فوت ،نطفههاش منعقهد شهده اسهت ،جهزء وراث
است و نیز در باب وصیت آمده که وصیت بر حمل صحیح است ،اگرچه روح در آن دمیده نشده باشد
به شرط آنكه زنده متولد گردد ولي اگر مهرده بیهرون آیهد ،وصهیت باطهل اسهت (موسهوی بجنهوردی،
.)1382
«هُاَ الَّذِي خَلَقَُُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُُُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُاا أَُُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَُُانُثاا
ُُيُاخًا وَمِنُُم مَّن يُتَاَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُاا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَُُّمْ تَعْقِلُثانَ :او خهدایي اسهت کهه شهما را از
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خاك و سپس از نطفه و آنگاه از علقه بیافرید و آنگاه به صورت طفل شما را بیرون ميکنهد تها بهه حهد
بلوغ برسید و بعد از آن پیر سالخورده گردید ولي بع ي از شما قبل از رسیدن به پیری مهيمیریهد و نیهز
بیرون ميکند تا به اجل معین خود برسید و شاید تعقل کنید» (غافر.)67/
ممكن است گفته شود که از زماني نام جنین و کودك بر حمل اطالق ميشود که روح در او دمیده
شده باشد و قبل از این زمان ،اطالق جنین و کودك بر وی درست نیست ،اما با دقت در کتب فقههي از
زمان انعقاد نطفه به آن حمل اطالق ميشود .بنابراین از نظر قرآن ،زمان شروع کودکي همان زمان انعقاد
نطفه است (ر.ك :موسوی بجنوردی.)1382 ،
معیار پایان دوره کودکي از نظر قرآن کریم در مجموع سه معیار :بلوغ الحلم ،بلهوغ النكهاح و بلهوغ
اشد ميباشد که در سورههای (نور59/؛ نساء6/؛ انعام152/؛ یوسف22/؛ اسهراء24/؛ کههف82/؛ حه5//؛
قصص13/؛ نمل66/؛ احقاف )15/به این موضوع اشارهشده است و با توجه به این معیارها ميتوان گفت
مسئله بلوغ در قرآن کریم با تعبیراتي مختلف آمده و سن مشخصي را به عنهوان سهن بلهوغ ذکهر نكهرده
است و در امر بلوغ هم به رشد جسهمي و ههم بهه رشهد روحهي و عقالنهي توجهه شهده اسهت (موسهوی
بجنوردی.)1382 ،
 -3الفاظمتداولدرادبیّاتقرآنیحقوقکودک 
در این بخش به بررسي الفاظي که در رابطه با موضوع حقوق کهودك در قهرآن بهه کهار رفتههانهد،
خواهیم پرداخت .دانستن چنین الفاظي و آگاهي نسبت به آنها برای هرکسي که قصد داشته باشد درباره
حقوق کودك در قرآن تحقیق کند ضروری و الزم به نظر ميرسد .در این قسمت سعي شهده اسهت تها
حد امكان تعداد تكرار اعالم شده مربوط به مواردی باشد که در آنها ارتباط مستقیمي با موضوع حقوق
کودك وجود داشته باشد .درواقع گرچه معنای لفظ به طورکلي اعالم شده است اما ضرورتاً همه موارد
تكرار ذکر نشده است و تنهها بهه کاربردههایي از یه

لفهظ اشهاره شهده کهه معنها در آن سهیاق ارتبهاط

مستقیمي با حقوق کودك داشته است.
-1-3قرار(رحم) 
این لفظ در قرآن دو بار تكرار شده است( .ن

 :المؤمنون13/؛ المرسالت )21/و معنای آن ثبات و

محل استقرار است .راغب اصفهاني مي گوید ،اصل آن از قرّ (بر وزن قفل) بهه معنه سرماسهت و سهرما
مقت

سكون است ،چنانكه حرارت مقت

حرکت (راغب 1412 ،ق.)662 :

رهیافتهایی قرآنی درباره حقوق کودک
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-2-3نطفه 
نطفه از ریشه «نطف» مي باشد .یك از معان نطف ،چكیدن است که توأم با صاف شهدن و کهمکهم
بودن ميباشد (قرشي .)78 :7 ،1371 ،گویند« :نطف الماء نطفا :سال قلثي قلثي » نطفهه را آب صهاف
شده و آب کم گفتهاند ،راغب گوید« :النّطف  ،الماء الصاف » این عبارت در صهحاح و قهاموس و اقهرب
نیز هست با قید «کم باشد یا زیاد» (راغب 1412 ،ق .)811 :این لفظ در قرآن  12بهار تكهرار شهده اسهت
(ن

 :النحهل4/؛ الكههف37/؛ الحه5//؛ المؤمنهون 13/و 14؛ فهاطر11/؛ یهس77/؛ غهافر67/؛ الهنجم46/؛

القیام 37/؛ اإلنسان2/؛ عبس.)19/
-3-3علق 
علق بر وزن فرس به معني زالو و یا جمع علقه است به معني خون منعقد که حالت بعدى نطفه است.
سوره علق آیات  1و ( 2اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ،خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَثقٍ) بهه ایهن مطلهب اشهاره دارد
(قرشي .)32 :5 ،1371 ،این لفهظ در قهرآن  6بهار تكهرار شهده اسهت (نه

 :الحه5//؛ المؤمنهون14/؛

غافر67/؛ القیام 38/؛ العلق.)2/
-4-3مضغ
به معنای جویدن ميباشد« .مضغ الطّعام مضغا :الكه بسنّه» و آن حالت جنین است بعد از علقه بهودن.
«مضغه» چنانكه اهل ليت گفتهاند تكّه گوشت است به انهدازه یه

دفعهه جویهدن (قرشهي،1371 ،

 .)262این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  3بهار در قهرآن تكهرار شهده اسهت (نه

:6

 :الحه 5//و

المؤمنون.)14/
-5-3لحم 
بههه معنههای گوشههت (قرشههي )185 :6 ،1371،اسههت و یهه

بههار در قههرآن آمههده اسههت (نهه

:

المؤمنون.)14/
-6-3عظم 
(بر وزن فلس) به معني استخوان است در سوره مریم آیه  4آمده« :قَالَ رَبِّ إِنِّثي وَهَثنَ الْعَظْثمُ مِنِّثي
وَاُْتَعَلَ الرَّأْسُ َُيْبًا» .جمع آن عظام است که در سوره قیامت آیه  3بهدان اشهاره شهده اسهت «أَيَحْسَثبُ
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الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ» (قرشي .)18 :5 ،1371،این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  1بهار در
قرآن تكرار شده است (ن

 :المؤمنون.)14/

-7-3حمل 
(به فتح اوّل) برداشتن بار و خود بار است .در سوره طالق آیه  6آمده« :فَأَنفِقُاا عَلَيْهِنَّ حَتَّثى يَضَثعْنَ
حَمْلَهُنَّ :...بر آنها خرج دهید تا بار خویش را بگذارند» .حمهل (بهه کسهر اوّل) بهه معنهای بهار ظهاهرى
(قرشي )82 :2 ،1371،این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  17بار در قرآن تكهرار شهده اسهت
(نه

 :اعهراف189/؛ رعههد8/؛ مهریم 22/و 27؛ حه2//؛ لقمههان14/؛ فهاطر11/؛ فصهلت47/؛ احقههاف15/؛

طالق 4/و .)6
-8-3رضع
رضع و رضاع به معن شیر خوردن است (نه

 :صهحاح ،قهاموس ،مفهردات) .استرضهاع نیهز طلهب

مرضعه کهردن کهه در سهوره بقهره آیهه  233ذکهر شهده اسهت« :وَإِنْ أَرَدتُّثمْ أَن تَسْتَرِِْثعُااْ أَوْالَدَكُثمْ»...
(قرشي،1371،
(ن

 .)103 :3این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  10بار در قرآن تكرار شده است

 :بقره233/؛ النساء23/؛ الح2//؛ قصص 7/و 12؛ طالق.)6/
-9-3مهد 
به معني آماده کردن ميباشد« :مهد الفراش :بسطه و وطّأه» گهواره را از آن رو مهد گویند که براى

بچه آماده شده است (قرشي .)301 :6 ،1371،این لفظ در معنای مرتبط بها حقهوق کهودك  3بهار در
قرآن تكرار شده است (ن

 :آلعمران46/؛ المائدة110/؛ مریم.)29/

-10-3طفل 
به معني بچه است .راغب گوید :طفل تا وقت گفته ميشود که فرزند ،بدنش نرم باشد .به کوچه
هر چیز طفل گویند «ها يسعى لى فى اطفثال الحثااج  :او در حاجهت ههای کوچه

بهراى مهن تهالش

ميکند» (راغب 1412 ،ق .)521 :این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  4بار در قرآن تكرار شهده
است (ن

 :الح5//؛ النور 31/و 59؛ غافر.)67/

رهیافتهایی قرآنی درباره حقوق کودک
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-11-3صبى
[صبو] :آنكه به حالت بچگ و نادان گرایش داشته باشد (مهیهار ،بهيتها .)59 :ایهن لفهظ در معنهای
مرتبط با حقوق کودك  2بار در قرآن تكرار شده است (ن

 :مریم 12/و .)29

-12-3غالم 
جواني را گویند که تازه سبیلش روییده باشد .واژه «غالم» که در آیات قرآن نیهز بهدان اشهاره شهده
است شامل سنین کودکي تا نوجواني انسان مهيگهردد (قرشهي .)119 :5 ،1371،ایهن لفهظ در معنهای
مرتبط با حقوق کودك  12بار در قرآن تكرار شده است (ن

 :آلعمران40/؛ یوسف19/؛ الحجهر53/؛

الكهف74/؛ الكهف 80/و 82؛ مریم 19 ،8 ،7/و 20؛ الصافات 101/و الذاریات.)28/
-13-3بلوغ 
بَلن ،بلوغ و بالغ ،یعن رسیدن به انتهاء مقصد اعمّ از آنكه مكان باشد یا زمان یا امرى معیّن و گاه
نزدی

شدن به مقصد مراد باشد هرچند به آخر آن نرسد .در صحاح آمده« :بلغت المُان بلاغا وصلت

اليه و كذلك اذا ُارفت عليه  ...و االب غ االيصال و كذلك التبليغ و االسم منثه الثب غ و الثب غ ايضثا
الُفاية» (قرشي،1371 ،
شده است (ن

 .)229 :1این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کهودك  7بهار در قهرآن تكهرار

 :النساء6/؛ األنعام152/؛ یوسف22/؛ اإلسراء34/؛ الكهف82/؛ النور59/؛ القصص.)14/

-14-3ذرّیّه 
به معنای فرزند و نسل است .قاموس آن را نسل گفته اعم از نسل انس یا جن .به عقیده راغب ذریّهه
در واحد و جمع به کار ميرود و اصل آن جمهع اسهت .در ایهن صهورت بایهد گفهت :ذرّیّهات و ذرارى
جمعالجمع هستند ،ول از اقرب نقل شد که ذریّه مفرد است (قرشي .)6 :3 ،1371،این لفظ در معنای
مرتبط بها حقهوق کهودك  7بهار در قهرآن تكهرار شهده اسهت (نه

 :البقهرة266/؛ آلعمهران 36/و 38؛

النساء9/؛ األنعام84/؛ إبراهیم37/؛ الفرقان.)74/
-15-3ولد 
فرزند ،خواه فرزند انسان باشد و یا غیر آن بر مذکر و مؤنّث ،تثنیه و جمع اطالق مي شهود و بهر وزن
(فرس ،فلس ،قفل ،جسر) خوانده مي شود ،ول در قرآن مجید فقط وزن اوّل به کار رفته است .ولهد بهر
وزن قفل جمع است ،چنانكه جوهرى گفته است (قرشي .)244 :7 ،1371،این لفظ در معنای مرتبط با
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حقوق کودك  33بار در قرآن تكرار شده است (ن

 :البقهرة ،233/آلعمهران ،47/النسهاء،75 ،12 ،11/

 127 ،98و 176؛ األنعههههام 140 ،137/و 151؛ یوسههههف21/؛ اإلسههههراء31/؛ القصههههص9/؛ لقمههههان33/؛
الممتحن .)12/
-16-3ابن 
به معني پسر .اصل آن بنو است ،به پسر از آن جهت ابن گویند که بناى پدر اسهت ،خهدا پهدر را در
ایجاد فرزند بنّا قرار داده است و با عنایت نیز به کار مي رود مثالً به مسافر گویند :ابن السبیل .ابن العلم و
ابن اللیل و ابن البطن نیز گفتهاند (قرشي .)234 :1 ،1371،این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کهودك
 9بههار در قههرآن تكههرار شههده اسههت (نه

 :بقههره49/؛ النسههاء11/؛ اعههراف 127/و 141؛ یوسههف 5/و 81؛

ابراهیم6/؛ قصص4/؛ غافر25/؛ الصافات.)102/
-17-3بنت
بنت به معني دختر اسهت (ابهن منظهور 1414 ،ق .)13 :2 ،ایهن لفهظ در معنهای مهرتبط بها حقهوق
کودك  4بار در قرآن تكرار شده است (ن

 :النساء23/؛ احزاب.)59/

یتیم 
 -18-3
یتیم در انسان ها آن است که پدرش قبل از بلوغ بمیهرد و در سهایر حیوانهات آن اسهت کهه مهادرش
بمیرد؛ پس یتیم در انسان به معن پدرمرده و در غیر انسان به معن مادرمرده اسهت (قرشهي:7 ،1371،
 .)260این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  23بار در قرآن تكهرار شهده اسهت (نه

 :البقهرة،83/

 177و 215؛ البقههرة220/؛ النسههاء 36 ،10 ،8 ،6 ،3 ،2/و 127؛ األنعههام152/؛ األنفههال41/؛ اإلسههراء34/؛
الكهف82/؛ الحشر7/؛ اإلنسان8/؛ الفجر17/؛ البلد15/؛ ال ح  6/و 9؛ الماعون.)2/
-19-3کفالت 
آنچه از استعمال قرآني آن به دست ميآید آن است که کفالهت دربهاره نفهس و شهخص اسهت نهه
درباره مال یعن ضمانت و عهدهدار بودن به انسان به عكس ضمانت کهه عههدهدار بهودن بهر مهال اسهت
(قرشي .)133 :6 ،1371 ،این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  4بار در قرآن تكرار شده اسهت
(ن

 :آل عمران 37/و 44؛ طه40/؛ قصص.)12/

رهیافتهایی قرآنی درباره حقوق کودک
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-20-3نفقه 
آنچه خر و مصرف ميشود .در سوره بقره آیه  270ذکر شهده« :وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَثذَرْتُم مِّثن
نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّثهَ يَعْلَمُثه :آنچهه از نفقهه خهر کردیهد و یها نهذری کهه انجهام دادیهد خهدا آن را مهيدانهد»
(قرشي .)98 :7 ،1371،این لفظ در معنای مرتبط با حقوق کودك  1بار در قهرآن تكهرار شهده اسهت
(ن

 :طالق.)6/
-21-3رشد 
«الرُد» صالح و مخالف با گمراهي و ضاللت و به حقیقت رسیدن ميباشهد (مصهطفوى،1360 ،

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

 :النساء.)6/

-22-3قتل 
به معني کشتن .اصل قتل ،ازاله روح است از بدن مثل مر

(راغهب 1412 ،ق .)655 :ایهن لفهظ در

معنای مرتبط با حقوق کودك  15بار در قرآن تكرار شده است (ن

 :انعام 140/و 151؛ اعراف 127/و

141؛ یوسف 9/و 10؛ اسراء31/؛ کهف74/؛ قصص9/؛ غافر25/؛ ممتحنه12/؛ تكویر.)9/
-4حقوقکودکپیشازتولّد
حقوق کودکان در دوران قبل از تولد موردتوجه کمتری قرار گرفته ولي درواقهع دوران حسهاس و
سرنوشتسازی است که باید بیشترین توجه را به آن مبذول داشت ،زیرا اگر والهدین در ایهن دوران بهه
وظایف خود درست عمل نمایند ميتوانند اثر مثبتي در جنین و زندگي آینده کودك داشته باشند.
کودکان از اوان طفولیت تحت تأثیر شیوههای رفتاری و گفتاری والدینشان رشد ميکننهد و از نظهر
جسههمي ،روحههي ،اخالقههي و مههذهبي مولههود خصوصههیات آنههان مههيباشههند .والههدین مسههئول هههر نههوع
عقب افتادگي و ناتواني کودکان خود هستند .خداوند متعال در این باره چنین هشدار ميدهد« :وَلْثيَخََْ
الَّذِينَ لَاْ تَرَكُااْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ِِعَافًا خَافُااْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُاا اللّهَ وَلْيَقُالُثااْ قَاْلًثا سَثدِيدً :کسهان کهه اگهر
کودکان ناتوان از خود به یادگار بگذارند از آینده آنان م ترسند ،باید (از سهتم دربهاره یتیمهان مهردم)
بترسند! از (مخالفت) خدا بپرهیزند و سخن استوار بگویند» (النساء.)9/
طبق مطالبي که در تفاسیر قرآني ذیل این آیه آمده است «ذُرِّيَّةً ِِعافاً» در مورد یتیماني ميباشد که
توانایي دفاع و نگهداری از خود را ندارند (طباطبایي 1417 ،ق .)319 :4 ،امّا طبق تعریفي که از کلمهه
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«ضعاف» در کتاب قاموس قرآن آمده است ،در ایهن آیهه کلمهه «ضهعاف» بهه معنهای نهاتواني بهدني نیهز
ميتواند به کار رفته باشد .ضعف :بفتح و ضم (ض) ناتوان  .به عقیده طبرس و جوهرى و فیروزآبادى-
و اقرب الموارد ضعف با ضم و فتح ضاد هر دو به ی

معن است .راغب نسبت آن را به قول ميدهد و

گوید :بقول خلیل ضعف ب م ناتوان بهدن و بهه فهتح نهاتوان عقهل و رأى اسهت (قرشه :4 ،1371 ،
 .)184درنتیجه ،در این آیه کلمه «ذُرِّيَّةً ِِعافاً» ميتواند به معنای کودکي که دارای ناتواني جسمي باشد
نیز به کار رود .لذا به نظر ميرسد خطاب آیه به کسان است که کودکهان عقهبافتهاده دارنهد .بهر ایهن
اساس بر پدر و مادر الزم است تا همه اقدامات الزم برای جلهوگیری از نهاتواني جسهمي کودکشهان را،
پیش از تولّد اتخاذ کنند .درواقع اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از ناتواني جسمي کودك به عنوان
یكي از حقوق کودك پیش از تولد توسط قرآن به رسمیّت شناخته شده است.
از دیگر حقوق کودك پیش از تولد که از آیات قرآني و همچنین روایات بههخهوبي قابهل اسهتنباط
است ،رعایت چارچوب های شرعي و اخالقي برای شكلگیری کودك است .به تعبیر بهتر کودکي که
حاصل روابطي خار از چارچوب ازدوا است .فاقد یكي از حقوق تكویني خود یعني «حاللزادگهي»
است که پدر و مادر مسئول مستقیم عدم برخورداری کودك از این حق هستند .پوشیده نیست که عهدم
برخورداری کودك از حق «حاللزادگي» تهأثیرات مسهتقیمي بهر رونهد حیهات مهادی ،معنهوی و حتهي
جایگاه اجتماعي کودك خواهد گذاشت که البته بررسي تفصیلي این تأثیرات منفهي موضهوع پهژوهش
مستقلّي است اما وجود في الجمله این تأثیرات منفي بر همگان ثابت است .به نظر ميرسد تولد کهودك
خار از دایره های مشروع ،اولین تعدی به حقوق کودك است که در آیهات قهرآن در پوشهش دسهتور
ازدوا  ،منع از زنا کردن و  ...از آن نهي شده است .کودکي که خود را محصول پیونهدی بهيهویهت و
غیرمقدس بداند در آینده دچار اختالل های عاطفي و رفتاری فراوان خواهد شهد .بنهابراین ههر کهودکي
حههق دارد خ ه ود را متعلّههق بههه نهههادی مقههدس و قههانوني بدانههد و الّهها از نظههر فههردی و اجتمههاعي دچههار
محدودیتهای فراواني خواهد شد.
در قرآن کریم ت

ت

آیاتي که بر ضرورت ازدوا و حفهظ چهارچوبههای آن بهرای فرزنهددار

شدن و همچنین منع از زنا تأکید ميکنند حاکي از وجود چنین حقي برای کودك هسهتند .خداونهد در
سوره مؤمنون ميفرماید« :وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُانَ ،إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلََُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
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مَلُامِينَ ،فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» ( .)5-7در این آیات خداوند داشتن رابطه جنسهي بها
همسران و کنیزان را تنها راههای مشروع بهرهوری جنسي و بالطبع فرزند آوری اعالم ميکند.
از دیگر حقوق کودك پیش از تولّد انتخاب همسری مناسب برای فرزند آوری است .هنگهامي کهه
بر اساس معارف دیني و کتاب و سنت ثابت شد که وضعیت تكویني والدین و بههخصهوص مهادر تهأثیر
مستقیمي بر سرنوشت کودك دارد بر والدین  -بهخصوص پدران که اختیهار گسهتردهتهری در انتخهاب
همسر دارند -الزم است که برای فرزندآوری همسری مناسب گزینش کنند .قرآن کریم اوصهاف زنهان
شایسته را چنین بیان ميفرماید ...« :فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّثهُ :...و زنهان صهالح،
زنان هستند که متواضع اند و در غیاب (همسر خود) ،اسرار و حقوق او را ،در مقابل حقهوق کهه خهدا
براى آنان قرار داده ،حفظ م کنند» (النساء .)34/از مجموع آیات برمي آید که در انتخهاب همسهر بایهد
تقوا و دیانت و حسن سلوك و سالمت جسمي و روحي را مالك دانست زیرا این ویژگيههای همسهر
در کودکان اثری به سزا ميگذارد.
پس از ایجاد چارچوب ازدوا و انتخاب همسر مناسب و انعقاد نطفه ،از دیگهر حقهوق کهودك بهر
پدر و مادر محافظت از جنین تا هنگام تولد است .خدای منان ميفرماید« :فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَُِّثينٍ ،إِلَثى
قَدَرٍ مَّعْلُامٍ ،فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ :سپس آن را در قرارگاه محفوظ و آماده قرار دادیم تا مهدّت معهین،
ما قدرت بر این کار داشتیم ،پس ما قدرتمند خوب هستیم (و امر معهاد بهراى مها آسهان اسهت)» (سهوره
مرسالت.)23 - 21/
این آیه به خوبي نشان مي دهد که اراده خدا بر این قرار است که نطفه پهس از انعقهاد در جایگهاهي
مناسب و محفوظ باشد ،ازاینرو به نظر مي رسد هر اقدامي از سوی پهدر و مهادر کهه جنهین را بهه خطهر
بیندازد ممنوع و از سوی دیگر هر اقدامي که به حفظ آن کم

کند ،الزم باشد .حفاظهت از جنهین ،از

حقوق اساسي و در شمار حقوق مادی و معنوی کودکان بر والدین است .از سهوی دیگهر مراقبهتههای
جسمي و روحي و دوری از گناه در دوران بارداری و همچنین کیفیت تيذیه و چگونگي حاالت روحي
مادر بر جنین و چگونگي تكوین آن تأثیر دارد .این مطلب از نظر علمي و شرعي کامالً مسلم اسهت .در
برخي روایات نیز خوراکي هایي برای مادران باردار توصیه شهده اسهت .بهه عنهوان نمونهه خهوردن بهه و
گالبي در زیبایي طفل مؤثر دانسته شده است (ابونصر طبرسي 1392 ،ق )172 :و حتهي در قهرآن کهریم
آمده است که خداوند به ح رت مریم دستور داد به هنگام بارداری رطب تازه بخهورد «وَهُثِِّّي إِلَيْثكِ
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بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا :و این تنه نخل را به طرف خود تكان ده ،رطب تازهاى بر تو فهرو
م ریزد» (مریم.)25/
 -5حقوقکودکپسازتولّد 
به همان میزان که رعایت حقوق کودك قبل از تولد دارای اهمیت فراواني ميباشد .به همان اندازه
نیز رعایت حقوق کودك بعد از تولد از منظرگاه قرآن دارای اهمیت زیادی ميباشد .حقهوق کودکهان
بعد از تولّد در آیات مختلف قرآني مربوط به دورههای مختلف بعد از تولّد است.
-1-5تأمینامنیتوسالمتکودک 
از جمله حقوق م سلم کودکان ،تأمین امنیت آنهها پهس از والدت اسهت .اگرچهه رعایهت ایهن امهر،
امروز بدیهي به نظر مي رسد اما با نگاهي به گذشته این موضوع و تيییهر شهكل تجهاوز بهه ایهن حهق ،در
روزگار حاضر بحث درباره آن ضروری به نظر ميرسد.
در تاریخ مي توان رفتار جوامع بشری نسبت بهه کودکهان را مطالعهه نمهود .در برخهي گهزارشههای
تاریخي چنین آمده است :در دورههای تاری

زندگاني بشری ،وضهع کهودك در میهان اقهوام وحشهي

پستتر از وضع و شرایط زندگي بچه حیوانات بود ،زیرا حیوانات در نگههداری و حمایهت از فرزنهدان
خود تا وقتيکه در زندگي استقالل پیدا کنند ،عنایت و اهتمام دارند و مشكالت فرزندان خود را تحمل
ميکنند ،ولي در جوامع انساني به دورههایي برخورد ميکنیم که هیچگونه توجه و عاطفههای نسهبت بهه
کودکان نشان نميدادند .در این دورهها وقتي مادر ميمرد ،کودك زنده او را با وی دفن ميکردند و یا
اگر مادر دوقلو ميزایید یكي از آنان را ميکشتند و دیگری را از زنده نگه مهيداشهتند (ویهل دورانهت،
.)854 :1 ،1382
قبل از اسالم ،در میان اعراب ،وضعیت کودکان بسیار بهد بهود .عهدم تهأمین جهاني کودکهان بعهد از
والدت ،در زمان جاهلیت بسیار روا داشت .پدران دختران خود را ميکشتند و گاه آنان را زندهبهگور
مههيکردنههد .آنههها از حقههوق عههادی خههود محههروم و مقهههور اراده پههدر بودنههد .اگههر پههدران ،فرزنههدان را
ميخواستند ،آنها را نگاه مي داشتند واگرنه ،برای رهایي از نفقهه و هزینهه زنهدگي ،آنهان را مهيکشهتند.
قرآن در ترمیم این وضعیت ميفرمایهد« :وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْاَدًّا وَهُاَ كَظِثيمٌ ،يَتَثاَارَ
مِنَ الْقَاْمِ مِن سُاءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسُُِهُ عَلَى هُانٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَالَ سَثاء مَثا يَحُُْمُثانَ :هنگهاميکهه
هرگاه به یك از آنها بشارت ميدادند دختر نصیب تو شده ،صورتش (از فرط ناراحت ) سیاه مه شهد و
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به شدّت خشمگین م گردید .به خاطر بشارت بدى که بهه او داده شهده ،از قهوم و قبیلهه خهود متهوارى
م گردید؛ آیا او را با ننگ نگه ميداشت؟ یا در خاك پنهانش ميبرد»؟! (نحل.)58-59/
اسالم واالترین نوع توجه را به کودکان عرضه کرد و پدران را از کشتن کودکان خویش بهه خهاطر
ترس از فقر و تنگدستي اکیداً منع کرد ،چنانكه قرآن ميفرمایهد« :وَالَ تَقْتُلُااْ أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْ قٍ نَّحْثنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا» (اسراء« .)31/إِمْالقٍ» بهه معنهاى فقهر و تنگدسهت اسهت .شهاید
ریشهى آن «مَلَق» باشد ،چون فقیر اهل تملق م شود (قرش .)273 :6 ،1371 ،
نخست به ی

عمل زشت جاهل که از فجیعترین گناهان بود اشاره کرده م گوید« :فرزندان خود

را از ترس فقر به قتل نرسانید» (وَالَ تَقْتُلُااْ أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْ قٍ) (مكهارم شهیرازی.)101 :12 ،1374 ،
تعبیر به «خَشْيَةَ إِمْ قٍ» نیز اشاره لطیف به نف این پندار شیطان است ،درواقع م گویهد ایهن تنهها یه
ترس است که شما را به این خیانت بزر

تشویق م کند ،نه ی

واقعیت (مكهارم شهیرازی،1374 ،

 .)103 :12این آیه بهخوبي نشان ميدهد که کودك ،حق حیات دارد و والدین نبایهد ایهن حهق را از او
بگیرند.
یكي از پیمانهای زنان تازهمسلمان به هنگام بیعت نیز همین بوده است« :وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ :کودکان
خود را نكشند» (سوره ممتحنه .)12/در جایي دیگر ،با ذکر انگیزه کودك کشهي ،ایهن کهار از گناههان
بزر

برشمرده شده است؛ «وَالَ تَقْتُلُااْ أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْ قٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَثتْلَهُمْ كَثانَ خِثطْءًا

كَبِيرًا :و کودکانتان را از ترس فقر ،نكشید! ما آنهها و شهما را روزى مه دههیم مسهلماً کشهتن آنهها گنهاه
بزرگ است» (اسراء .)31/خداوند متعال چنین والدیني را زیانكار و گمراه ميخواند« :قَدْ خَسِثرَ الَّثذِينَ
قَتَلُااْ أَوْالَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ :به یقین آنها که کودکان خهود را از روى جههل و نهادان کشهتند ،گرفتهار
خسران شدند» (انعام.)140/
نامگذاريکودکوتثبیتتابعیّتوي 
 -2-5
نخستین حق نوزاد بعد از والدت آن است که پهدر نسهبت بهه فرزنهدی او اقهرار و اعتهراف نمهوده،
سرپرستي او را بپذیرد .شناسایي حق تابعیت خانوادگي فرزند از جمله حقهوق اولیهه کهودك اسهت کهه
ضمن بهره مند ساختن او از حق نگهداری و سرپرستي ،امنیت و آرامش رواني کودك و مهادر نهوزاد را
فراهم مينماید.
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در مورد حق تابعیت دیني و میهني ،اصل سوّم «اعالمیه جهاني حقوق کودك» ميگویهد« :کهودك
باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد» حق تابعیت با نامگذاری کودك توسط والهدین خهویش و
مژده به تولد یافتن کودك به تحقق ميرسد و والدین با انجام دادن این کار نسب کودك را از آن خود
ميکنند و کودك را به خود نسبت ميدهند و کودك به تابعیت والدین خویش درميآید.
حق تابعیت با نام گذاری کودك توسط والدین خویش و مهژده بهه تولهد یهافتن کهودك بهه تحقهق
مي رسد و والدین با انجام دادن این کار نسب کودك را از آن خود ميکنند و کودك را به خود نسبت
مي دهند و کودك به تابعیت والدین خویش درميآید .البته حق داشتن نام از بدیهیات است ،آنچه باید
در نام گذاری رعایت شود ،زمان و چگونگي نام گذاری است کهه در روایهات بیهان شهده اسهت (نه

:

کلیني )19 :6 ،1365،که در اینجا صرفاً آیات مورد بررسي قرار ميگیرد.
آنچه در اینجا مناسب است بدان بپردازیم ،داستان نامگذاری ح رت مریم توسط مادرش ميباشد.
قرآن کریم این داستان را چنین نقل کرده است« :فَلَمَّا وََِعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وََِعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا
وََِعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَاألُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِثكَ وَذُرِّيَّتَهَثا مِثنَ الشَّثيْطَانِ الثرَّجِيمِ» (آل
عمران .)36/در قرآن کریم در آیات دیگر نیهز بهه طهور غیرمسهتقیم و بهه داللهت التزامهي بهر ضهرورت
نامگذاری فرزند اشاره شده است .در داستان ح رت زکریا (ع) در قرآن ميخوانیم« :فَنَادَتْثهُ الْمَئجَُِثةُ
وَهُاَ قَاجِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بَُِلِمَةٍ مِّنَ اللّثهِ وَسَثيِّدًا وَحَصُثارًا وَنَبِيًّثا مِّثنَ
الصَّالِحِينَ» (آل عمران .)39/این آیات بهخوبي بر ضرورت نامگذاری کودك و در پي آن تثبیت تابعیت
کودك تأکید دارند.
-3-5تغذیهکودکباشیرمادر
شیر مادر بهترین و مناسبترین و کامهل تهرین غهذای کهودك اسهت .بازداشهتن غیرموجهه نهوزاد از
خوردن شیر مادر ،ستمي بس بزر

در حق نوزاد اسهت .بههویهژه ،شهیری کهه در روزههای اول زایمهان

ترشح ميشود و بدان آغوز مي گویند برای نوزاد بسهیار الزم و مفیهد اسهت .خداونهد منهان مهيفرمایهد:
«وَالْاَالِدَاتُ يُرِِْعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَاْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرََِّثاعَةَ» (بقهره .)233/درخصهوص معنهای
رضاع در ليت باید گفت :رضع و رضاعه به معني شیر خوردن است (راغب 1412 ،ق )355 :و «ارضاع»
در اصطالح به معنای شیر دادن ميباشد (قرشي.)102 :3 ،1371 ،
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مسأله مهم ،یعن مسأله «رضاع» (شیر خوردن) ميرود و با تعبیرات بسیار کوتاه

و فشرده و در عین حال پرمحتوا و آموزنده جزئیات این مسأله را بازگو م کند.
« وَالْاَالِدَاتُ يُرِِْعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَاْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُثتِمَّ الرََِّثاعَةَ وَعلَثى الْمَاْلُثادِ لَثهُ رِزْقُهُثنَّ
وَكِسْاَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَ تَُُلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَهَا الَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِاَلَدِهَا وَالَ مَاْلُادٌ لَّهُ بِاَلَثدِهِ وَعَلَثى الْثاَارِ ِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَ َ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرِِْثعُااْ أَوْالَدَكُثمْ
فَ َ جُنَ احَ عَلَيُُْمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُااْ اللّهَ وَاعْلَمُااْ أَنَّ اللّهَ بِمَثا تَعْمَلُثانَ بَصِثيرٌ :و مهادران
(مطلّقه) فرزندانشهان را دو سهال تمهام شهیر دهنهد( .ایهن حكهم) بهراى کسه اسهت کهه بخواههد دوران
شیرخوارگ را تمام کند؛ و خوراك و پوشاك مادران ،به طور شایسته ،بر عهده پدر اسهت .ههیچکهس
جز به قدر وُسعش مكلّف نم شود .هیچ مادرى نباید به فرزندش زیان برساند و هیچ پدرى نیز نبایهد بهه
فرزندش (زیان برساند) و (در صورت فوت پدر) ،مثل این (هزینه) بر عهده وارث است؛ و اگهر (پهدر و
مادر) بخواهند با رضایت و مشورت یكدیگر( ،پیش از تمهام شهدن دو سهال) ،طفهل را از شهیر بگیرنهد،
گناه بر آن دو نیست؛ و اگر خواستید براى فرزندانتان دایه بگیرید ،گنهاه بهر شهما نیسهت ،بهه شهرط
اینکه بهای را که م دهید ،بهخوبي بپردازید؛ و از خدا پروا کنید و بدانید که خهدا بهه آنچهه مه کنیهد
بیناست» (بقره.)233/
بر اساس این آیه ،حت مادرِ طالق داده شده نیز در شیر دادن نوزادش بر سهایرین اولویهت دارد و از
شیر گرفتن کودك ،نیاز به مشورت و توافق والدین دارد .طبق این آیهه در شهیر دادن ،اول مهادر و بعهد
دایه مطرح است (بحران  1416 ،ق .)484 :1 ،همچنین طبق این آیه پهدر حهق نهدارد پهس از طهالق،
مادر را از شیر دادن به فرزند خود بازدارد (هاشميرفسنجان  ،بيتا .)110 :2 ،همچنین بهر اسهاس ایهن
آیه خوددارى مادراز شیر دادن به کودك خویش ،از مصادیق بارز اضرار به فرزند ميباشهد «و الاالدات
يرِعن  ...ال تضارّ والدة بالدها».
این موضوع در آیات قرآني دیگر نیز پیگیهری شهده اسهت« :وَأَوْحَيْنَثا إِلَثى أُمِّ مُاسَثى أَنْ أَرِِْثعِيهِ»
(قصص« .)7/ارضعیه» صیيه امر است و صیيه امر داللت بر وجوب دارد .درنتیجه ،مادر در ههر شهرایطي
که باشد ،باید به فرزندش شیر بدهد و کودك را از شیر خوردن محهروم نكنهد .در آیهه دیگهری آمهده
است « :وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُاا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُثنَّ فَثإِنْ أَرَِْثعْنَ لَُُثمْ فَثآتُاهُنَّ أُجُثارَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَُُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرِِْعُ لَهُ أُخْرَ » (طالق .)6/این آیه نشان ميدهد که شهیر مهادر
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حتي درصورتيکه از شوهر مزد دریافت کند ،بهتر از شیر دایه است .بر اساس روایهات نیهز در صهورت
امكان الزم است فرزند از شیر مادر خویش استفاده نماید چراکه هیچ نوع غذا و شیری نميتوانهد جهای
شیر مادر را بگیرد .امام علي (ع) ميفرمایند « :ما من لبن يرِع به الصبي اعظم بركه عليه مثن لثبن امثه:
هیچ شیری برای طفل بابرکت تر و مناسب تر از شیر مادرش نیست» (مجلسي 1398 ،ق.)556 :8 ،
-4-5تربیتدینیکودک
والدین باید از اوان طفولیت کودك به تربیت وی بپردازند زیرا آثار تربیت در طفولیت همواره بهه
جا مي ماند .خدای منان در قرآن به پدراني که مسئول خانواده خویش هستند ،چنیني تذکر ميدهد« :يَثا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُاا قُاا أَنفُسَُُمْ وَأَهْلِيُُمْ نَارًا» (التحهریم .)6/البتهه تردیهدی نیسهت کهه حفاظهت خهانواده و
فرزندان از آتش جهنم بدون تربیت صحیح آنها امكانپذیر نیست .در قرآن کهریم آیهات بسهیار زیهادی
وجود دارد که داللت مي کند بر ضرورت تربیت دیني کودکان توسط والهدین .از آن جملهه ،در قهرآن
مجید از زبان لقمان حكیم به فرزندش نقل شده است که« :يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِثالْمَعْرُوفِ وَانْثهَ عَثنِ
الْمُنَُرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَِّْمِ الْأُمُارِ» (لقمان.)17/
در روایات نیز بر ضرورت تربیت کودك به ویژه تربیت دیني وی تأکید شده است .امام سهجاد (ع)
در ضمن حقوق فرزند فرموده است « :وان

مسئول عما ولیته به من حسن االدب و الدالله علي ربه :پدر

در حكومتي که به فرزند دارد مسئول است که فرزندش را مؤدب و با اخالق پسندیده پرورش دهد و او
را به خداوند بزر

راهنمایي کند» (ابن شعبه .)189 :1382،امیرالمؤمنین (ع) نیز ميفرمایند« :حق الالثد

علي الاالد ان يحسن اسمه و يحسن ادبه و يعلمه القرآن :حق فرزند بر پدر این است که نهام نیكهو بهر او
نهد و او را خوب تربیت کند و به او قرآن بیاموزد» (سیدرضي ،1379 ،حكمت .)1274 :391
-5-5ارتباطکالمینیکوباکودک
قرآن کریم در رابطه با کودکان ،توصیه مي فرماید که عالوه بر خوراك و پوشاك آنها بهه ارتبهاط
کالمي پسندیده با آنان نیز دقت شود و در عین حال نباید این مسهاعدت تهوأم بها گفتهار خشهن و زننهده
صورت بگیرد ،زیرا شخص ضعیف بهه خهاطر ضهعف کهه دارد بیشهتر از نامالیمهات یها سهخن زننهده و
اهانتآمیز متأثر م گردد« :وَالَ تُؤْتُااْ السُّفَهَاء أَمْاَالَُُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَُُمْ قِيَامًا وَارْزُقُاهُمْ فِيهَا وَاكْسُثاهُمْ
وَقُالُااْ لَهُمْ قَاْلًا مَّعْرُوفًا»(النساء .)5/دراینجا سفیه ناقصالعقل شامل اطفال نیز ميشود (طیب:4 ،1378 ،
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 .)14به کودکان به خاطر اینكه ،عقل ندارند و اموال و دارایيها که به آنها سپرده ميشود را بهه نهابودی
مي کشانند ،سفیه گفته ميشود (جرجاني 1404 ،ق« .)228 :2 ،معروف» گفتار و یا کردارى است کهه
مردم به خاطر اینکه از نظر عقل و شرع نیكوست آن را دوست دارند (طبرس ،1377 ،

 .)555 :1لهذا

به نظر مي رسد که با سفیهان از جمله کودکان باید چنین ارتباطي برقرار کرد .پیامبر گرامي اسالم نیز در
ی

عبارت بسیار کوتاه بر ضرورت اکرام و احتهرام بهه فرزنهدان تأکیهد کهردهانهد« :اكرمثاا اوالدكثم و

احسناا آدابهم :فرزندانتان را مورد احتر ام قرار داده و در تربیت و حسهن ادب آنهها بكوشهید» (مجلسهي،
 1403ق.)95 :104 ،
-6-5ابرازعالقهکردنبهکودک
یكي از نیازهای اساسي و مورد نیاز ی

کودك که باید توسط والدین و مربیان وی موردتوجهه و

دقت قرار گیرد ،اظهار عالقه و محبت کردن به کودك مي باشد .خداوند متعال در چندین آیه از قهرآن
به این موضوع اشاره کرده است .به طور نمونه ،خداوند برای بازگو کردن وجود این رابطه در بین انبیاء
و فرزندانشان ،فرموده است که آنها فرزندانشان را با لفظ «بُنَي» خطاب ميکردهاند که این نوع صهحبت
کردن ،حكایت از عمق روابط محبت آمیز آنها در مورد فرزندانشان دارد .به عنهوان نمونهه ،خداونهد در
سوره یوسف از زبان ح رت یعقوب خطاب به فرزندش ميفرمایهد« :قَالَ يَا بُنَيَّ الَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى
إِخْاَتِكَ فَيَُِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِإلِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» (یوسف .)5/در چندین آیهه دیگهر نیهز چنهین
ساختاری تكرار شده است (ن

 :هود42/؛ یوسف5/؛ لقمان 16 ،13/و 17؛ صافات.)102/

در روایات اسالمي نیز محبت به کودك ،به صورتهای مختلف توصهیه شهده اسهت .عهن الصهادق
علیهالسالم قال« :ان اهلل عِّوجل ليرحم الرجل لشده حبه لالده :مردی که نسهبت بهه فرزنهد خهود محبهت
بسیار دارد مشمول رحمت و عنایت مخصوص خداوند بزر

است» (طبرسي 1392 ،ق.)219 :

-7-5موعظهکردنکودک
یكي دیگر از انواع حقوق کودك بر والدین ،آن اسهت کهه از نصهیحت و موعظهه آنهان بههرهمنهد
گردد .خداوند متعال در قرآن درباره نصایح لقمان به پسرش ميگوید« :وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُاَ يَعِظُهُ يَا
بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (لقمان .)13/البته تردیدی نیست که بهترین سفارش و موعظهه
به کوکان همان م امیني است که امامان و اولیای خدا برای کودکانشان بیان فرمودهانهد ،دقهت و تأمهل
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در م امین این توصیهها ،سبب مي شود که والدین بتوانند این حق را بهخوبي ادا نماینهد (نه

 :کلینهي،

.)50 :6 ،1365
-8-5خیرخواهیبرايکودک 
یكي از حقوق حساس و ظریف معنوی که فرزندان ازجمله کودکان بهر والهدین خهود دارنهد ،ایهن
است که پدر و مادر در همه حال خیرخواه آنان باشند .ح رت نوح (ع) با اینكه مهيدانسهت فرزنهدش،
کنعان از کافران و گمراهان ميباشد ولي نه تنها برایش نفرین نكرد ،بلكه با مهرباني به فرزنهدش گفهت:
«...يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَالَ تَُُن مَّعَ الَُْافِرِينَ» (هود .)42/آن پیامبر عظیم الشان زماني که دید فرزنهدش در
حال غرق شدن است بار دیگر با شرح صدر به او فرمهود« :قَالَ الَ عَاصِمَ الْيَاْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِالَّ مَن رَّحِثمَ»
(هود .) 43/ولي او باز هم متوجه نگردید و متنبه نشد در این هنگام ،مو در میان آن دو حائهل شهد و او
در زمره غرقشدگان قرار گرفت (هود .)43/جالب است که حتي در این حال نیز آن ح رت ،فرزندش
را نفرین نكرد ،بلكه برای نجاتش کوشید و خداوند به وی عرض کهرد« :إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّثهُ عَمَثلٌ
غَيْرُ صَالِحٍ» (هود.)46/
-9-5حفظاموالکودکانتاپایاندورهمحجوریّت
یكي از وظایف مهم والدین طبق ماده  1217قانون مدني اداره اموال طفل است که البته کلمهه ولهي
قهری آورده شده است و همچنین طبق ماده  1184قانون مدني ولي قهری طفهل بایهد رعایهت مصهلحت
صيیر و کودك را تحت هر شرایطي بنماید .اداره اموال باید به نحو احسن و مطلوب انجام شود (امام ،
.)154 :1371
خداوند نیز در این خصوص فرموده« :وَالَ تُؤْتُااْ السُّفَهَاء أَمْاَالَُُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَُُمْ قِيَامًا وَارْزُقُثاهُمْ
فِيهَا وَاكْسُاهُمْ وَقُالُااْ لَهُمْ قَاْلًا مَّعْرُوفًا» (النساء.)5/
سفیه ناقص العقل است در مقابل رشید که کاملالعقل است و مراد کسي است که نفع و ضهرر خهود
را تشخیص نمي دهد و صالح و فساد کارها را تمیز نمي دههد ،مثهل بسهیارى از اطفهال و زن هها و فسهاق
(طیب .)14 :4 ،1378 ،به کودکان به خاطر اینكه ،عقل ندارنهد و از امهوال و دارایهيهها کهه بهه آنهان
سپرده ميشود ،نمي توانند بهره اقتصادی مفیدی داشته باشند و آنها را به نابودی ميکشانند ،سهفیه گفتهه
ميشود (حسینيجرجاني 1404 ،ق .)228 :2 ،کلمه «اموواكمم» امهوال و سهرمایه کودکهان را بهه اولیهاء
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نسبت داده ،به خاطر این است که اولیاء بر اموال آنان والیت دارند و خود کودکان محجور و از تصرف
ممنوع هستند (حسینيهمدان  1404 ،ق.)344 :3 ،
این آیه در بیان وظیفه اولیاءاست ،چنانچه ،کودکان به سن بلوغ رسیده ،داراى رشد فكهرى نشهده و
در اموال و سرمایه خود نمي توانند خردمندانه تصرف نمایند ،ازاینرو تصدى آنان موجب تفریط امهوال
خود آنها خواهد بود ،در این صهورت اولیهاء ماننهد زمهان کهودک امهوال و سهرمایه آنهان را نگههدارى
م نمایند و از منافع دادوستد با آن سرمایه مصارف و معیشت آنان را تأمین مينمایند.
شرط تصرف کودك در اموال خودش ،رسیدن به سن بلوغ ميباشد .قرآن کریم سني را برای بلوغ
تعیین نكرده ولي به اصل این پدیده در موارد متعددی اشاره نموده است« .وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنُُمُ الْحُلُثمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُاا» (نور .)59/در این آیه تعبیر «بلاغ الحلم» مطرح شده است« ،الحلم» به معني عقل است ،به این
مناسبت که دوران بلوغ با جهش عقلي و فكری توأم است (قرش .)167 :2 ،1371 ،
یا در آیه دیگری به بلوغ النكاح اشاره شده است« :وَابْتَلُااْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُااْ النَُِّاحَ فَثإِنْ آنَسْثتُم
مِّنْهُمْ رُُْدًا فَادْفَعُااْ إِلَيْهِمْ أَمْاَالَهُمْ» (نساء .)6/این آیه درباره بلهوغ مهالي و زمهان اجهازه تصهرف در امهوال
است که بر دو مسأله مبتني است :یكي «بلوغ النكاح» یعنهي رسهیدن کهودك بهه سهن ازدوا یها داشهتن
قدرت و توان جنسي و دیگری «ایناس رشد» یعني مشهود بهودن کمهال عقالنهي؛ تها زمهاني کهه ایهن دو
عالمت در کودك پیدا نشود مجاز به تصرف در اموال خویش نیست .در برخي موارد نیهز تعبیهر «بلهوغ
اشد» به کهار رفتهه اسهت .ایهن تعبیهر در مهوارد متعهددی از قهرآن بهه کاررفتهه اسهت (نه

 :انعهام152/؛

یوسف22/؛ اسراء24/؛ کهف82/؛ ح5//؛ قصص13/؛ نمل66/؛ احقاف .)15/بها ایهن توصهیفات بهه نظهر
ميرسد گرچه در قرآن کریم سن مشخصي به عنوان سن بلوغ ذکر نگردیده اسهت ،امها گویها قهرآن در
امر بلوغ هم به رشد جسمي و هم به رشهد روحهي و عقالنهي توجهه نمهوده اسهت (موسهوی بجنهوردی،
.)1382
-10-5پرداختنفقهکودکان
 یكي از حقوق والدین در مورد کودك پرداخت نفقه و خرجي وی در طول حیاتش ميباشهد کهه
این امر مهم در اغلب موارد بر عهده پدر ميباشد .ماده  1199قانون مدني نفقه اوالد را بهر عههده پهدر و
بعد از آن جد پدری و مادر قرار داده است؛ زیرا در نفقه اقارب افهراد در خهط عمهودی ملهزم بهه انفهاق
یكدیگرند .با توجه به مواد قانوني فوق ،اوالد واجبالنفقه ممكن است صيیر یا کبیهر ،سهالم یها معلهول،
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عاقل یا مجنون باشد که موارد فوق شرط اسهتحقاق نفقهه نیسهت بلكهه اوالد در صهورت فقهر و عجهز از
کسبوکار درهرصورت واجبالنفقه محسوب ميشود (اشرفي.)132-128 :1378 ،
خداوند این گونه به این امر مهم اشاره کرده است ...« :وَعلَى الْمَاْلُادِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْاَتُهُنَّ بِثالْمَعْرُوفِ
 :...و خوراك و پوشاك آنان [=مادران] به طور شایسته بر عهده پدر است» (بقره.)233/
 -6نتیجهگیري 
در دین اسالم بهویژه در قرآن کریم نسبت به رعایت حقوق کودکان توجه ویهژهای بهه عمهل آمهده
است و قرآن کریم حقوق کودك را ،از انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعهد از آن مهورد بررسهي و
توجه قرار داده است .در این نوشتار کوتاه تالش کردیم که حقهوق کودکهان را در قهرآن کهریم مهورد
بررسي قرار دهیم.در مورد مفهوم کودك با توجه به گستردگي مطالب در آیات قرآن کریم ،منظهوراز
کودك ،طفل یا کودك غیر ممیز مي باشد که هنوز به سن بلوغ شرعي که سن تكلیف ميباشد ،نرسیده
است .در قرآن در مورد کودك تعابیر مختلفي همچون :غالم ،بني ،طفهل ،ولهد و ...بهه کهار بهرده شهده
است ،ولي نزدی

ترین معني در مورد لفظ کودك در آیات قرآن کریم همهان معنهي ،از زمهان انعقهاد

نطفه تا زمان پیش از بلوغ شرعي ميباشد .در مهورد الفهاظ متهداول در مهورد کهودك در آیهات قهرآن
کریم ،تمام الفاظي که به طور مستقیم در مورد کودك و حقوق وی به کار رفتهه بهود را مهورد بررسهي
قرار دادیم .در مورد حقوق کودك پیش از تولد مهيتهوان گفهت کهه از آیهات قهرآن کهریم برداشهت
مي شود که والدین باید نسبت به عقب ماندگي ذهني و جسهماني کودکهان خهود پهیش از تولهد مراقهب
باشند .همچنین والدین باید در چارچوب ازدوا اقدام به فرزندآوری کنند و در انتخاب همسر مناسهب
و همچنین حفاظت از جنین نهایت کوشش خود را بكنند .در مورد حقوق کودك بعد از تولد با انبوهي
از مطالب و مفاهیم در مورد حقوق فرزندان در آیات قرآن کریم روبههرو هسهتیم کهه مها در ایهن مقالهه
صرفاً حقوق کودك را که در آیات به طور مستقیم بدان اشاره شده بهود را مهورد بررسهي و تتبهع قهرار
دادیم .مواردی مانند تأمین امنیت جاني و رواني کودك ،نامگذاری کودك و تثبیت تابعیّت وی ،تيذیه
کودك با شیر مادر ،تربیت دیني کودك ،ارتباط کالمي نیكو با کودك ،ابراز عالقه کردن به کودك،
موعظه کردن کودك ،خیرخواهي برای کهودك ،حفهظ امهوال کودکهان تها پایهان دوره محجوریّهت و
پرداخت نفقه کودکان در این مقاله مورد بررسي و پژوهش قرار گرفت.
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