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کودکان، آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی

زبان کودکی
شهروند| حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق 
بشــر اســت که نیاز به حمایت جدی از ســوی جامعه 
بین المللی دارد. با نظر به ضرورت توجه به مباحث حقوق 
کودک در سطح جامعه. انســان برای زندگی اجتماعی 
خویش، نیازمند امنیت جســمی، روحی، اقتصادی و... 
اســت. کودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی 
و اجتماعی آنان از همان ســال های نخست زندگی آغاز 
می شــود، با توجه به وضع خاص آنان به لحاظ جسمی 
و روحی، نیاز به حمایت ها و مراقبت هــای ویژه ای دارند. 
این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه 
به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، 
جنبه های حمایتی وسیعی یابد، به گونه ای که بزرگساالن 

الزام ناشی از حمایت آنان راکامال احساس کنند.
توجه به حقوق کودک فقط بحــث جوامع امروزی 
نیست، بلکه در دین مبین اسالم هم نسبت به حقوق 
کودک توجه شده است )احترام و تکریم کودک، پرهیز 
از خشــونت و بدرفتاری با کــودکان، رعایت عدالت و 

پرهیز از تبعیض...(
براساس اطالعات منتشره، وضع کودکان در جوامع 
فعلی، نگران کننده است. براســاس آمار یونیسف  هر 
روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال به علت سوء تغذیه 
و بیماری های قابل پیشــگیری، جان خود را از دست 

می دهند، نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه های 
تحصیالت ابتدایــی محرومند، نیمــی از بچه ها در 
کشورهای درحال توسعه به آب آشامیدنی دسترسی 
ندارند، ساالنه نیم میلیون از مادران در حاملگی و زایمان 
جان خود را از دســت می دهند، بیش از صد میلیون 
کودک در جهان از طریق کارهــای خطرناک و اغلب 
تحت شرایط کشــنده، امرارمعاش می کنند، بیش از 
یک میلیون از مردم )که بیشتر آنها کودکان هستند( از 

خانه و زندگی محرومند و مواردی دیگر.
نقض حقوق کودکان در کشــورهای درحال توسعه 
بیشتر ناشی از فقر است، درحالی که در غرب، مشکل 
اخالقی و ضعــف بنیادهای خانــواده، ناقض حقوق 
کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی 
هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض 

حقوق کودکان تحت فشار قرار می دهند. 
آری! اهمیت این مطلب بر کســی پوشیده نیست 
که باید حقوق کودکان را شــناخت و برای احقاق آن 
تالش کــرد. کودکان آســیب پذیرترین گروه جامعه 
انسانی، نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم 
مستقیم انواع ناگواری ها، فشارها و مشکالت ناشی از 
زندگی بزرگترها قرار می گیرند و آن را تحمل می کنند. 
امــروزه میلیون ها کودک در سراســر جهان به خاطر 

بی سرپرســتی، آواره گی های ناشی از جنگ و بالهای 
طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری های 
خطرناک، اعتیاد والدین و مشکالت ناشی از طالق یا در 
شرایط دشواری به سر می برند یا در چنگال افراد پلید 
به انواع سوءاستفاده های انسانی مانند توزیع موادمخدر، 
خودفروشــی و کار اجباری تن می دهند و به تعبیری 

بهتر، حقوق آنها نقض می شود.
البته چگونگی نقض حقوق کودکان در نقاط مختلف 
جهان متفاوت است. در کشــورهای درحال توسعه، 
کودکان، بیشــتر با فقر و پیامدهای ناشی از آن مانند 
سوءتغذیه، کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و تحصیلی 
درگیرنــد، درحالی که در کشــورهای توســعه یافته 
مشــکالت اخالقی و ضعف بنیاد خانواده گریبانگیر 
کودکان است. خوشبختانه در کشورهای مسلمان، به 
سبب وجود استحکام در بنیاد خانواده و گرایش های 
دینی و اعتقادی و آشنایی بیشــتر با احکام اسالمی، 
وضع حقوقی کودکان جایگاه نسبی مناسب تری دارد. 
بنابراین، بهتر اســت دیدگاه دین اسالم درباره حقوق 
کودک را بررسی کنیم و دستورهای پیشرفته آن را در 
این زمینه در نظر بگیریم، البته هیچ مکتب و آیینی به 
اندازه دین مقدس اسالم به حقوق کودکان توجه نکرده 

و سفارش های الزم را نداده است.

والدین، مسئول اصلی رعایت حقوق کودک
در کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده 
شده است، چنان که در ماده 18 کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند: »بیشترین تالش خود 
را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت مشترکی در زمینه 
رشد و پیشــرفت کودک دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونی، مسئولیت عمده را در رشد و 

پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسأله آنان، )حفظ( منافع عالیه کودک است«.
در آموزه های آسمانی اسالم نیز بیشترین مسئولیت در قبال کودک، بر دوش والدین است که به 
آن »حق الَولَِد َعلَی الوالِد« می گویند؛ زیرا کودک، برکت خانه و نعمت و حسنه ای است که خداوند 
به پدر و مادر ارزانی کرده است. از این رو، قدر و جایگاه آن را باید بدانیم و به وظایف خود در برخورد 
با این نعمت الهی عمل کنیم، در غیر این صورت، عاق فرزندان خواهیم بود. کودکان مانند هر انسان 
دیگری دوست دارند محبوب واقع شوند و به شخصیت آنها احترام گذارده شود. از این رو، رسول خدا 
صلی اهلل علیه وآله سفارش می کند: »دوست بدارید کودکان خود را و به آنها ترحم و به وعده خود 
به آنان وفا کنید.« همچنین می فرماید: »وقتی نام فرزندتان را می برید، او را گرامی دارید و جای 

نشستن را برای وی باز کنید و با او ترش رو نباشید«.
در واقــع، همه این موارد از نشــانه های احترام گذاری درســت و کامل به کودکان اســت که 
 والدین می توانند با رعایت کردن آن به مقام کودک خود ارزش قایل شــوند و نیازهای روانی او را 

برآورده کنند.

برخی از حقوق کودکان

1- انتخاب نام نیکو
بنا بر بند یــک ماده 7 کنوانســیون حقوق کــودک: »تولد 
کودک، بالفاصله پس از تولد باید ثبت شــود و از حقوقی مانند 
داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین 
بهره مند باشد.« در اســالم نیز یکی از نخســتین وظایفی که 
برعهده والدین، پس از تولد نوزاد نهاده شــده، انتخاب نام نیکو 
و مناسب برای کودک اســت. امام رضا علیه السالم در این باره 
می فرماید: نخستین امری که پدر از آن راه به فرزندش احسان 
و نیکی می کند، انتخاب نام نیکوست. پس هر یک از شما برای 

فرزند خود نام نیکو قرار دهید.
همچنین رسول گرامی اســالم صلی اهلل علیه وآله می فرماید: 
»حق فرزند بر والدین، آن است که نام او را نیکو انتخاب کند.« 
در واقع، انتخاب نام نیکو برای فرزند در اســالم نوعی احسان و 
نیکی خوانده می شــود که والدین بــه او روا می دارند، زیرا هم 
بخشــی از نیازهای روحی و روانی کودک برآورده می شود و به 
او شخصیت و اعتبار می بخشــد و هم او را از توهین و استهزای 
دیگران در حق وی دور می کند. از نگاه اســالم، نام زیبا و نیک 
حتی می تواند برای کودک امنیت و آســایش روانی پدید آورد، 
چنان که در روایت اســت: وقتی امام صادق علیه السالم شنید 
کســی نام فرزندش را محمد گذاشته است، فرمود: »به کودک 

خود دشنام مده، او را کتک نزن و به او بدی نکن«!
2- تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودک

بهره مندی از تغذیه و خوراک مناسب از حقوق مسلم کودک 
و برطرف کننده نیاز جسمی او اســت. براساس بند »ج« ماده 
24 کنوانسیون حقوق کودک، کشــورهای طرف کنوانسیون 
متعهد شده اند »مبارزه با بیماری ها و سوء تغذیه را از راه فراهم 

کردن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم دنبال کنند«.
در اسالم، بنا به فرموده رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله:   
»هیچ کاری بهتر از ســیر کردن شکم گرســنه نیست« و اگر 
این شکم گرســنه از آن فرزندان و کودکان او باشد، از وظایف 
و حقــوق او اســت، چنان کــه رســول خدا صلی اهلل علیه وآله 
می فرماید: »از حقوق فرزند بر پدر، آن است که جز غذای پاک 

و خوب به او ندهد«.
البته اگر والدین توانایی تأمین مواد غذایی مناسب را نداشته 
باشــند، این وظیفه دینی افراد جامعه است که نیازهای غذایی 
آنان را تأمین کننــد، چنان که رســول خدا صلی اهلل علیه و آله 
می فرمایــد: »هر کس ســیر بخوابد و همســایه او در کنارش 

گرسنه باشد و او بداند، به من ایمان ندارد«.
3- حق تحصیل

در اســالم، فراگیری دانش یک فریضه اســت، به گونه ای که 
پیامبر اســالم صلی اهلل علیه وآله به مردم سفارش می کند: »از 
گهواره تا گور دانــش بجویند« و آموختن دانــش )خواندن و 
نوشــتن( را ازجمله حقــوق فرزنــدان بر والدیــن می داند و 
می فرماید: »از جملــه حقوق فرزند بر پدر، آموختن نوشــتن 

است«.
در واقع، پدر و مــادر زمانی فرزند خــود را احترام می کنند 
که به او ســواد خواندن و نوشتن و آداب معاشــرت بیاموزند و 
از آن جا که شــخصیت کودک در مراحل نخستین زندگی، در 

خانواده شکل می گیرد، آموختن دانش )خواندن و نوشتن( به 
کودکان برعهده والدین نهاده شــده است تا در ابتدای زندگی، 
آنها را به سالح دانش مســلح کنند و به وسیله آن بر مشکالت 
آینده چیره شــوند، ایــن کوچکترین وظیفه ای اســت که از 
والدین انتظار می رود تــا در حق فرزند و پاره تن خود روا دارند. 
امروزه در جهان توســعه یافته، مراحل نخستین سوادآموزی، 
امری اجباری اســت و در این راه، گام های مؤثری نیز برداشته 
شده اســت. در کنوانســیون حقوق کودک، براساس بند ماده 
28، کشــورهای طرف کنوانســیون متعهد شــده اند:   »حق 
کودک را در قبال آموزش وپروش به رسمیت بشناسند و برای 
دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصت های برابر 
اقدام هایی مانند اجباری و رایگان کــردن تحصیالت ابتدایی 
برای همگان، تشویق شــکل های گوناگون آموزشی متوسطه 
و در دســترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس 

توانایی ها و به شیوه مناسب را معمول دارند«.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز حقوق تحصیلی 
برای کودکان و عموم مردم به رســمیت شــناخته شده است، 
چنان که بنابر اصل ســی ام قانون اساسی: »دولت موظف است 
وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره 
متوسطه فراهم ســازد و وســایل تحصیالت عالی را تا سرحد 

خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.«
4- حق تفریح و بازی

یک ضرب المثل انگلیســی می گوید: »اگر کودکی را همیشه 
به کار وا داری و از بازی و ورزش محرومش کنی، عاقبت احمق 

می شود«.
اگرچه این مثل اغراق آمیز به نظر می رسد، واقعیت این است 
که حرکت و جنبش، اســاس هر عمل غریــزی و پایه وظایف 
زندگی است. به ویژه در دوران خردسالی و کودکی که زیربنای 
بنیه جسمی انســان را پی ریزی می کند. از این رو، امام صادق 
علیه السالم می فرماید: »باید هفت سال نخست زندگی کودک، 

آزادانه به بازی و جنبش بدنی صرف شود«.
در واقع، در مراحل نخستین زندگی، نباید از کودکان انتظار 
داشــت که دنیای سرشــار از شادی و نشــاط خود را با دنیای 
بزرگترها جا به جا کنند، بلکه بایــد آنها را در بازی و تفریح آزاد 
گذاشت تا به تندرستی و سالمتی آنها آسیب وارد نشود. حتی 
بنابر سفارش رســول گرامی اســالم صلی اهلل علیه وآله باید در 
بازی های کودکانه نیز آنها را یــاری داد، چنان که می فرماید: 
»کسی که کودکی نزد او اســت، باید رفتار کودکانه را در پیش 

گیرد«.
اســالم حتی آموزش بازی ها و ورزش هایی مانند سوارکاری، 
شــنا و تیراندازی به فرزندان را از وظایــف والدین می داند. در 
این زمینه، رســول خدا صلی اهلل علیه وآلــه می فرماید: »حق 
فرزند بر پدر آن است که نوشتن، شــناکردن و تیراندازی را به 

او بیاموزد«.
در بند ماده 31 کنوانســیون حقوق کودک نیز آمده اســت:   
»کشــورهای طرف کنوانســیون، حق کودک را برای تفریح، 
آرامش، بازی، فعالیت های خالق مناســب سن خود و شرکت 

آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت می شناسند.«

پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک
خشونت جسمی و روحی، یکی از عوامل تخریب شخصیت کودکان است، به همین سبب، بنا بر 
بند یک ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کمیسیون متعهد شده اند: »اقدام های 
قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر همه شکل های خشونت 

جسمی و روحی، آسیب رسانی و سوءاستفاده به عمل آورند«.
در دین اسالم نیز به این مهم توجه جدی شده است، چنان که وقتی مردی در حضور امام علی 
 علیه السالم از فرزند خود شکایت کرد، امام علیه الســالم فرمود: »او را نزن، )بلکه( از او دوری کن 

)قهر کن(، ولی نه طوالنی«.
در واقع، این حدیث بیان می کند که اگر تنبیه برای تربیت کودک انجام می گیرد، بهتر آن است 
که این تنبیه، تنبیه بدنی نباشد، بلکه از عواطف کودک استفاده شود، زیرا تنبیه بدنی، زمینه ساز 
مشکالت روحی و عاطفی فراوانی همچون سرخوردگی و تخریب شخصیت کودکان می شود، ولی 
وقتی از کودک دوری شود، او کم کم به اشتباه خود پی می برد. البته این دوری نباید طوالنی شود، 
زیرا ممکن است از یک سو روی عواطف کودک اثر عمیق بگذارد و زمینه ساز مشکالت روحی او  شود 
و از سوی دیگر، بر اثر طوالنی بودن، از تأثیر این ابزار تربیتی کاسته شود. بنابراین، امام علیه السالم 
پس از دستور دادن به دوری، بی درنگ سفارش می کند که این فاصله گرفتن والدین طوالنی نشود.

رسول خدا صلی اهلل علیه وآله می فرماید: »خداوند به هیچ چیز خشم نمی گیرد، آنچنان که به خاطر 
زنان و کودکان خشم می گیرد«.

اسالم و سفارش به رعایت حقوق کودکان
در آموزه های آســمانی اسالم، همه کودکان از دختر و پســر، حقوق و مزایای معینی 
دارند و همگان از اعمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق آنان باز داشته شده اند. این 
درحالی است که پیش از اســالم، میان اعراب و دیگر قوم ها، کودکان در وضع نامناسبی 
قرار داشــتند و از کمترین حقوق عادی نیز بهره مند نبودند. آنــان با هر بهانه کوچکی 
ازجمله رهایی از فقر و هزینه زندگی، آنها را از میان برمی داشــتند. در این میان، شرایط 
دختران بســیار دردناک تر بود. بزرگان عرب و افراد سرشناس، داشــتن دختر را برای 
خود ننگ و عار می دانســتند و دختران شــان را زنده به گور می کردند، چنان که خداوند 
در قرآن می فرماید: و هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده دهند، چهره اش سیاه می شود، 
درحالی که خشــم ]و اندوه[ خود را فرو می خورد و از بدی آنچه بدو بشارت داده شده، از 
قبیله ]خود[ روی می پوشانند که آیا او را با خواری نگاه دارد، یا در خاک پنهانش کند؟ و 

چه بد داوری می کنند. )نحل: 58 و 59(
اسالم با آمدن خود، در قالب تعبیرهای زیبا در این باره، نه تنها مردم را از آن عادت های 
زشــت باز داشــت، بلکه ارزش کودکان را در جامعه افزایش داد و از آن پدران و مادران 
خواست که به بهانه های واهی فرزندان خود را نکشند و با آنها دلسوز باشند، آن جا که در 
قرآن آمده است: و از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما روزی 

می بخشیم. آری، کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است«. )اسراء: 31(


