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چکیده
حقــوق شــهروندی مفهومــی عــام و جهانشــمول اســت کــه ابعــاد مختلــف سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و مدنــی داشــته و قابــل تســری بــه همــه گروههــای ســنی و جنســیتی نیــز اســت.
کــودکان نیــز بــه عنــوان بخــش مهمــی از جامعــه ،حقــوق خاصــی دارنــد کــه نــزد اســناد بینالمللــی در
قالــب کنوانســیون حقــوق کــودک نمایــان اســت .در همیــن بــاره ،میتــوان بــه برخــی جنبههــای حقــوق
کــودکان در اســام در قالــب حقــوق شــهروندی اشــاره کــرد .هــدف اصلــی ایــن نوشــتار بررســی مؤلفههــا و
عناصــر حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی اســت .ســؤال ایــن اســت کــه مصادیــق و مؤلفههــای
حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی شــامل چــه مــواردی اســت؟ ایــن بررســی نشــان میدهــد
حقــوق کــودکان از جملــه ســامت در قالــب اصــول تغذیــه و بهداشــت فــردی و خانوادگــی ،فراهــم شــدن
آرامــش و آســایش در خانــه ،دیــن محــوری و تأکیــد بــر جنبههــای معنــوی و مذهبــی در تربیــت کــودکان،
آمــوزش و تربیــت عقالنــی کــودکان ،رفتــار محبتآمیــز و تــوأم بــا دوســتی و محبــت ،همگــی در ســیرۀ
عملــی و احادیــث روایــت شــده از امــام رضــا علیهالســام قابــل مشــاهده اســت .تکیــۀ ســنت رضــوی بــر
حقــوق خــاص کــودکان الگویــی بــرای حقــوق شــهروندی اســامی در نظــر گرفتــه میشــود کــه میتوانــد
در قالــب اســناد الــزام آور حقوقــی نیــز قابــل طــرح باشــد.
کلیدواژهها :سیرۀ رضوی ،حقوق شهروندی ،امام رضا  ،gحقوق کودکان.
 .1استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (:نویسنده مسئول)aligholamalipour@gmail.com :
 .2استادیار گروهحقوق،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانjafariafshin@yahoo.com :
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مقدمه
کــودکان امــروز آیندهســازان جامعــه فــردا هســتند و از ایــن لحــاظ شناســایی و در نظــر گرفتــن
حقــوق آنــان در قالــب حقــوق شــهروندی نقــش مهمــی در رشــد و تربیــت آنــان دارد؛ بنابرایــن
اهتمــام بــه حقــوق آنهــا ارتبــاط وثیقــی بــا وضعیــت جامعــه انســانی دارد .مکتبهــا و ادیــان
مختلــف در ایــن زمینــه بــر اســاس مقتضیــات ســرزمینی و اجتماعــی و اعتقــادی برنامههایــی در
نظــر گرفتهانــد و البتــه اینهــا از جایــگاه و حقــوق یکســانی برخــوردار نبودهانــد .افــزون بــر اینهــا
مســئله کــودکان منجــر بــه انباشــت موضوعــات مختلفــی دربــارۀ حقــوق کــودک در سیســتمهای
حقوقــی ملــی و فراملــی شــده و از جملــه دغدغههــای مهــم افــراد مســئول و متعهــد قــرار گرفتــه و
جامعــه جهانــی و بینالمللــی هــم بالتبــع دســتورالعملها و مقـ ّـررات مختلفــی در ایــن راســتا وضع
کردهانــد .در آموزههــای فقهــی مبتنــی بــر تقریــر معصومــان )علیهــم الســام) ،حقــوق متعــددی
بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه شــده و هرگونــه تعـ ّـدی و تضییــع حقــوق ایــن قشــر آســیبپذیر مورد
ح رامنــدی .)88 :1398 ،در همیــن زمینــه ،بــا غــور و تفحص
نهــی شــارع قــرار گرفتــه اســت(فصی 
در آیــات و روایــات و ســیرۀ معصومــان  bمیتــوان نشــانهها و عناصــری از حقــوق شــهروندی را
ن مختلــف زندگــی شــود.
پیــدا کــرد کــه میتوانــد باعــث رشــد و تربیــت کــودکان در دورا 
دیــن اســام هــم بــه مســائل کــودکان توجــه خــاص و جایــگاه خاصــی مبــذول داشــته اســت.
اســام والدیــن را امانتــداران کــودک معرفــی میکنــد کــه بایــد بــرای آمــوزش و پــرورش روحــی
وجســمی او کوشــا باشــند .در ایــن زمینــه پیامبــر اکرم nبــه حفظ شــخصیت و کرامت توجــه داد
َ
الصبیـ َ
ـان َو ْار َح ُم ُ
ّ
وهم»(کلینــی،1359،ج)49 :6؛ «کــودکان را دوســت بداریــد
و فرمــود« :ا ِح ُّبــوا
و بــه آنــان ّترحــم و شــفقت نماییــد» .همچنیــن امیــر المومنیــن gنیــز میفرمایــد« :اکرمــوا
اوالدکــم و احســنوا آدابهم»(حــر عاملــی1409 ،ق ،ج)476 :21؛ فرزندانتــان را گرامــی بداریــد
و بــه شایســتگی تربیــت كنیــد تــا مــورد مغفــرت قــرار گیریــد» .مــوارد ذکــر شــده تنهــا بخشــی از
راهبردهــای پیشــوایان دینــی در خصــوص احتــرام بــه شــخصیت کــودک و محبــت و مالطفــت و
احســاس مســئولیت در برابــر اوســت و نشــان میدهــد تــا چــهانــدازه در آینــۀ روایــات از حقــوق
کــودکان دفــاع شــده اســت و میتــوان در آن منشــوری بــرای تضمیــن واقعــی حقــوق کــودکان
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معرفــی نمــود کــه در قالــب حقــوق شــهروندی قابــل مشــاهده اســت .ضــرورت ایــن موضــوع مهــم
هــم انکارناپذیــر اســت؛ چــرا کــه قلــم ترســیم شــخصیت جامعــه فــردا در دســتان کــودکان اســت و
نقــش و جایــگاه آنهــا در ســاختن جامعــه مطلــوب اهمیــت زیــادی دارد .پژوهــش حاضــر درصدد
پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت اســت:
حقــوق شــهروندی در اســام و ســیرۀ رضــوی دارای چــه مؤلفههــا و عناصــری اســت؟ آموزههــای
حقــوق شــهروندی اســامی بــر پایــۀ ســیرۀ رضــوی تــا چــه انــدازه میتوانــد باعــث تحقــق حقــوق
کــودکان در جامعــه معاصــر گــردد؟ روش ایــن پژوهــش ،توصیفــی تحلیلــی اســت که بــا بهرهگیری
از آیــات و روایــات بــه خصــوص ســیرۀ امــام رضــا  gو دیدگاههــای فقهــا و اسالمشناســان بــه
جمـعآوری اطالعــات اقــدام شــده اســت.

پیشینۀ تحقیق
تحقیقــات متعــددی دربــارۀ حقــوق کــودکان در حیطــۀ اســناد بینالمللــی و حقــوق اســامی
نگاشــته شــده اســت کــه بــه برخــی از مهمتریــن آنــان پرداختــه میشــود:
فصیــح رامنــدی ( )1398در یکــی از مقــاالت خــود ،واکاوی ســیرۀ رضــوی در نحــوۀ نامگــذاری
کــودک ،تأکیــد بــر وضــوح نســب ،تابعیــت را بــه عنــوان مصادیــق هویــت کــودک و حقــوق معنــوی
وی میدانــد و از ایــن جهــت ســیره رضــوی را نمونــه کاملــی از حقــوق معنــوی کــودک در نظــر
میگیــرد .شــریفی و لطفــی قادیکالئــی ( )1397نیــز در مقالــۀ خــود بــه بررســی ســبک زندگــی
قبــل از تولــد کــودک میپردازنــد .بــه عقیــدۀ نویســندگان ،امــوری هماننــد انتخــاب همســر
شایســته ،رعایــت آداب معاشــرت ،مراقبتهــای بــارداری ،انتخــاب نــام نیکــو ،عقیقــه کــردن ،اذان
گفتــن در گــوش کــودک و ...را از جملــه ویژگیهــای ســبک تربیتــی رضــوی میداننــد .از دیگــر
تحقیقــات اخیــر ،مقالــۀ زرنشــان و رضوانــی منفــرد ( )1396بــوده اســت و بــر ایــن نکتــه تأکیــد
میکننــد کــه هــر چنــد در جامعــه بینالمللــی ،در نــزد دولتهــا و معاهــدات حقــوق بشــری بــر
اهمیــت شــیر مــادر در تغذیــه نــوزاد تأکیــد شــده اســت ،امــا ســند الــزامآوری در ایــن زمینــه وجــود
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نــدارد .در نظــام حقوقــی اســام نیــز مقــررات خوبــی در ایــن زمینــه وضــع شــده اســت کــه آن هــم
در ســطح اســناد حقوقــی غیــر الــزامآور باقــی مانــده اســت .میرمحمــدی (بیتــا) نیــز در مقالــۀ
خــود حمایــت از حقــوق کــودکان در حوزههــای مختلــف از جملــه حــق بهداشــت ،حــق پیشــرفت
و تحصیــل را از جملــه مصادیــق حقــوق کــودکان میدانــد کــه بــه طــور عــام در آموزههــای حقــوق
اســام و حقــوق بینالملــل بــر شــکلگیری بهتریــن منفعــت بــرای کــودکان و کاســتن از نزاعهــای
خشــونتبار علیــه آنــان تأکیــد دارنــد .بــا ایــن حــال ،آموزههــای اســام بــه طــور جزئــی بــه ایــن
حقــوق بیشــتر تأکیــد میکننــد.
پژوهشهــای ذکــر شــده هــر یک بــه جنبـهای از حقــوق اســام و معاهــدات حقوقــی بینالمللی
دربــارۀ حقــوق کــودکان میپردازنــد و از ایــن لحــاظ ،پژوهــش حاضــر نیــز بــه دلیــل بررســی حقوق
کــودکان بــا پژوهشهــای مذکــور همســو اســت .امــا از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر ،به بررســی ســیرۀ
عملــی و نظــری امــام رضــا  gدربــاره حقــوق شــهروندی کــودکان میپــردازد ،میتــوان گفــت
رویکــرد جدیــدی در پیــش گرفته اســت.

 .1مبانی نظری؛ کودک و مشخصههای آن
ـان کــم ِســنی اســت کــه هنــوز بــزرگ و بالــغ نشــده اســت .واژۀ بچــه
کــودک بــه معنــای انسـ ِ

(اگــر بــه معنــای فرزنــد نباشــد) نیــز بیشــتر بــه همیــن معنــا بــه کار مــیرود .واژۀ شــیرخوار،
ً
معنایــی خاصتــر دارد و صرفــا بــه دورۀ شــیرخوارگی کــودک گفتــه میشــود .نــوزاد نیــز بــه دورۀ
شــیرخوارگی و اندکــی پــس از آن اطــاق میشــود(دهخدا ،1365 ،ج .)399 :13کودکــی بــه
ّ
محــدوده ســنیای گفتــه میشــود کــه از تولــد تــا دوران بلــوغ را در بــر میگیــرد .در روانشناســی
رشــد کودکــی را از منظــر ســیر رشــدیافتگی بــه چهــار مرحله تقســیم میکننــد :نوپایــی (یادگیری
راه رفتــن) ،دوران کودکــی آغازیــن (ســن بــازی) ،دوران کودکــی میانــه (ســن مدرســه) و نوجوانــی
(گــذار از ســن بلــوغ و بالــغ شــدن) .کــودک حیاتــی اتکالــی دارد ،تحــت حضانــت و والیــت دیگران
اســت ،تــازه بــه دوران رســیده اســت ،القائــات و تلقینــات دیگــران در او بــه شــدت مؤثــر اســت،
ً
از خــود طرحــی ،فکــری و بینشــی شــناخته شــده و منســجم نــدارد ،شــدیدا رنگپذیــر و دارای
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

مؤلفه های حقوق شهروندی کودکان در سیرۀ رضوی (غالمعلی و جعفری)

169

جنبــه انفعالــی اســت ،بســیار انعطافپذیــر اســت ،در مســیر تشــکیل و تکـ ّـون شــخصیت اســت
و ...چنیــن فــردی در مــرز ســنی تولــد تــا  11ســالگی اســت .کــودک در ایــن مقطــع ســنی ،بــه
دنبــال یافتــن الگوهاســت و نقــش مدلهــا در او بســیار نیرومندانــه اثــر میگــذارد .اگــر فــردی
بــه عنــوان قهرمــان ،یــا انســانی برتــر در دل او جــا کنــد ،ســعی خواهــد داشــت رفتــار خــود را بــا او
تطابــق دهــد (قائمــی.)16 :1388،
علمــای حقــوق ذیــل کلمــۀ «صغیــر» میگوینــد« :پســر و دختــری کــه بــه بلــوغ شــرعی نرســیده
اســت از محجوریــن اســت ،بــه محــض رســیدن بــه بلــوغ حجــر او محــو میشــود ،بــدون ایــن کــه
احتیــاج بــه صــدور حکــم از ســوی حاکــم شــرع باشــد ،اگــر پیــش از بلــوغ بــه حــدی رســد کــه دارای
ّ
خالقیت و
تمیــز باشــد او را صغیــر ممیــز گویند»(لنگــرودی،1381،ج .)2352 :3در وجــود کــودک،
ّ
ســائقههای فیالبداهــه و جــذب بــه ســوی لــذت و ســرگرمی و مدیریــت بــازی نهفتــه اســت ،زیبایــی
ّ
خالقیــت و معنویــت اســت ،بــا خلــوص روح و
را میشناســد و از تحمیــل بیــزار اســت ،سرشــار از
پذیرندگــی زاللیهــا ،بیآنکــه قصــد کنــد ،بــه طبیعــت نزدیــک اســت ،بــه انســان نخســتین نزدیــک
اســت(کیانوش .)17 :1390،از نظــر فقهــا کــودک کســی اســت کــه بــه حـ ّـد بلــوغ نرســیده باشــد.
ّ
در اصطــاح فقهــی بــه فرزنــد انســان از زمــان تولــد تــا ابتــدای بلــوغ ،کــودک اطــاق میشــود.
ً
ایــن تعبیــر در بســیاری از مباحــث بــهچشــم میخــورد .مثــا در بــاب تبعیــت طفــل از والدیــن در
حکــم اســام ،در کلمــات بعضــی از فقیهــان آمــده اســت« :حکــم طفلــی کــه بــه ســن بلوغ نرســیده
ً
مطلقــا (پســر باشــد یــا دختــر) از نظــر مســلمان یــا کافــر بــودن ،حکــم والدیــن اوســت و در احکامــی
مثــل طهــارت و نجاســت ،از آنهــا تبعیــت مینماید(شــهید ثانــی ،1380 ،ج .)۱۴۰ :۴صاحــب
جواهرالــکالم بلــوغ را نیــز اینگونــه تعریــف کردهانــد« :بلــوغ همــان انتهــای مرحلــۀ صغــر و کودکی
و دخــول در مرحلــۀ تکلیــف اســت(نجفی ، 1379 ،ج .)54 :۲۶همچنیــن در فقــه اســامی ،کودک
بــه ممیــز و غیرممیــز تقســیم میشــود .کــودک ممیــز کودکــی اســت کــه خــوب و بــد ،و نفــع و ضــرر
ً
را از هــم بازشناســد و اجمــاال از داد و ســتدها و معامــات ســر در بیاورد(حلــی،1359،ج.)306 :7
َامــارۀ تحقــق بلــوغ هــم یکــی از نشــانههای کیفــی (ماننــد احتــام) یا ّ
کمــی (مانند ســن) اســت و از
ایـنرو ،بــا اینکــه حداکثــر ســن بلــوغ برای همه یکســان اســت ،حداقــل آن در افـراد ،متفاوت اســت.
همچنیــن تحقــق رشــد بـرای اهلیــت یافتــن اشــخاص در پــارهای امــور ،ضروری انگاشــته میشــود.
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کــودک در حقــوق ایــران نیــز دارای شــاخصهها و مؤلفههایــی اســت .در نظامهــای حقوقــی
جدیــد
گوناگــون ،کــودک بــا معیارهــای متفاوتــی تعریــف شــده اســت .در اغلــب نظامهــای
ِ
حقوقــی ،تعریــف کــودک ناظــر بــر ســن انســان اســت و ســن ،تنهــا عامــل تمایــز دورۀ کودکــی از
بزرگســالی اســت؛ ولــی در فقــه و حقــوق اســامی ،پایــان کودکــی ،ناظــر بــر بلــوغ فــرد اســت کــه
ک ســو ،بــا پدیــد آمــدن برخــی دگرگونیهــای
مــراد از آن ،آغــاز مرحلـهای از زندگــی اســت کــه از یـ 
جســمی از جملــه شــکوفایی غریــزۀ جنســی ،آمادگــی توالــد و تناســل بــه وجــود میآید و از ســوی
دیگــر ،قــوای عقلــی ،ادراکــی و روانــی رشــد مییابــد .بالــغ شــدن ،معیــار ورود از دوره کودکــی
َ
بــه بزرگســالی اســت و ســن فقــط یکــی از امارههــای بلــوغ اســت(امامی ،1372 ،ج.)۲۴۴ :۵
بــر مبنــای حقــوق ایــران ،کــودک بــه کســی اطــاق میشــود کــه از نظــر ســن بــه رشــد کامــل
جســمی و روحــی بــرای شــرکت در مســائل اجتماعی و حتــی خانوادگی نرســیده باشــد؛ بنابراین،
اصــل بــر ایــن اســت کــه کــودک بــا رســیدن به سـ ّ
ـن ّ
معیــن ،از نظــر طبیعــی و قــوای هوشــی تحول
پیــدا کــرده و از نظــر روحــی و جســمی آمادگــی شــرکت در زندگــی اجتماعــی و خانوادگــی را پیــدا
میکنــد کــه میتــوان از آن توجــه بــه معیــار بلــوغ را دریافــت نمود(فصیحرامنــدی.)88 :1398 ،
بــا ایــن اوصــاف ،حقــوق شــهروندی کــودکان در نــزد آموزههــای دیــن اســام متعــدد و گســترده
اســت.

 .2مؤلفههای حقوق شهروندی کودکان در سیرۀ رضوی
امــروزه حقــوق کــودکان در ابعــاد مختلــف آن یکــی از موضوعــات مهــم در اســناد بینالمللــی و
داخلــی اســت .کنوانســیون حقــوق کــودک ( )1989پروتکلهــای اختیــاری کنوانســیون حقــوق
کــودک شــامل پروتکل اختیــاری فروش ،فحشــا و هرزهنــگاری کــودکان ،پروتکل اختیاری مشــارکت
کــودکان در درگیریهــای مســلحانه و پروتــکل اختیــاری دربــارۀ طــرح شــکایات فردی ،کنوانســیون
حمایــت از حقــوق کارگـران مهاجــر و اعضــای خانــواده آنهــا( ،)1990در ارتبــاط بــا حقــوق کودکان
اســت .از دل همیــن اســناد و اعالمیههــا ،حــق بــر ســامتی ،حــق بــر آمــوزش کــودکان ،حــق بــر
زندگــی مطلــوب و شـرایط مناســب اقتصــادی و اجتماعــی و  ...نیــز اســتخراج شــده اســت.
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مهمتریــن کنوانســیون کــه بــه طــور مشــخص بــه حقــوق کــودکان پرداختــه و حقــوق کــودکان بــه
عنــوان افــراد بشــری و شــهروندی قابــل اســتخراج اســت ،کنوانســیون حقــوق کــودک اســت .ایــن
کنوانســیون در نوامبــر  1989در  54مــاده تصویــب شــده و همانند اعالمیۀ جهانــی کودک مصوب
 1959بــر حمایــت همهجانبــه از کــودکان بــه خصــوص در امــر آمــوزش تاکیــد دارد و مــادۀ 28
ایــن کنوانســیون بــر ایــن حــق اذعــان مینمایــد .همچنیــن بنــد  2مــاده  3وظیفــۀ اصلــی مراقبت
و حمایــت از کــودک را بــر عهــده دولتهــای عضــو قــرار داده اســت؛ ولــی اضافــه میکنــد کــه
دولتهــا بایــد حقــوق و وظایــف والدیــن ،سرپرســتان قانونــی و دیگــر افــرادی را کــه از نظــر قانونــی
در قبــال کــودک مســئولیت دارنــد ،مــورد توجــه قــرار دهنــد ،در حالــی کــه مــاده  5بــدون اینکــه
نامــی از دولــت بــه میــان آورد ،از مســئولیتها ،حقــوق و وظایــف والدیــن ،سرپرســتان قانونــی و
خانــواده در معنــای گســتردۀ آن بــرای هدایــت و راهنمایــی کودک در مســیر تحقق حقــوق مندرج
در کنوانســیون ســخن گفتــه و مــاده  18نیــز مســئولیت اصلــی رشــد و بالندگــی کــودک را به عهدۀ
والدیــن و سرپرســتان قانونــی گذاشــته اســت ( .)Cullen, 1993:154-155جمهوری اســامی
ایــران برخــی از اســناد مهــم حقــوق بشــری نظیــر اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،میثــاق بیــن
المللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،کنوانســیون حقــوق کــودک ( )1989و ...را که
حــاوی مقرراتــی در راســتای ترویــج و آمــوزش حقــوق بشــر اســت ،بــه تصویــب رســانده و عضویــت
در بســیاری از اســناد حقــوق بشــری نظیــر اعالمیــه ویــن و برنامــه عمــل( )۱۹۹۳را کــه در آن تاکید
زیــادی بــر امــر آمــوزش حقــوق بشــر گردیــده ،پذیرفتــه اســت(مهرپور .)۱۴ :۱۳92 ،بــه همیــن
دلیــل و در ســطح کلــی ،جمهــوری اســامی ایــران تــا حــدود زیــادی بــه معاهــدات و اعالمیههــای
بینالمللــی در زمینــۀ حقــوق بشــر کــودکان پایبنــد اســت و حتــی ســتادها ،نهادها و ســازمانهای
دولتــی و غیردولتــی نیــز در داخــل کشــور در زمینــه مســائل حقــوق کــودکان فعالیــت میکننــد .با
ایــنحــال ،آموزههــای دینــی ،فقهــی ،آیــات و روایــات و همچنیــن دیدگاههــای اسالمشناســان
دربــارۀ حقــوق کــودکان همــواره عامــل مهمــی در ترســیم نقشــه راه حقــوق کــودکان در ایــران بوده
اســت .بــهطــور مشــخص ،ســیرۀ رضــوی یکــی از ایــن منابــع اســت کــه بــه برخــی از مؤلفههــای
اساســی آن در زمینــۀ حقــوق کــودکان پرداختــه میشــود:
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 .1-2دینمحوری و آموزش رویکرد دینی
حقــوق شــهروندی در اســام دارای تفاوتهــای قابــل توجهــی بــا حقــوق شــهروندی در غــرب
اســت؛ زیــرا حقــوق شــهروندی در غــرب یــا آموزههــای حقــوق بینالملــل ،بــر مبنــای برابــری
در پیشــگاه قانــون عرفــی و دارای ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و مدنــی
اســت .همچنــان کــه در ایــن زمینــه بیــان میشــود شــهروند شــدن ،بــه دســت آوردن موقعیتــی
حقوقــی ،برابــر بــا ســایر شــهروندان ،برخــوردار شــدن همــگام بــا آنهــا از برخــی حقــوق و داشــتن
وظایــف مشــترک اســت(گای .)31 :1390 ،مطابــق ایــن تعریــف ،شــهروندی مفهومــی اســت
کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا دولــت ملــت دارد .چــرا کــه شــهروندی بــه ســبب اینکــه در یــک جامعــه
انســانهایی بــا حقــوق و تکالیــف برابــر باشــند ،معنــا مییابــد .شــکل ســادۀ شــهروندی بــه
معنــای حضــور در سیاســت و اجتمــاع اســت کــه بــه هیچ وجــه نقــش منفعــل و منفــک از جامعه را
نمیپذیــرد( .)Bosniak, 2008:21بــا ایــن اوصــاف ،حقــوق شــهروندی در اســام گامــی فراتر از
مفاهیــم و مؤلفههــای مطــرح شــده و ابعــاد معنــوی و روحانــی آن بســیار برجســته اســت؛ زیــرا در
حقــوق شــهروندی اســامی ،اصــل اساســی رابطــه توأمــان دیــن و سیاســت مطــرح اســت(مصباح
یــزدی .)49 :1394 ،ایــن حقــوق عــام و فراگیــر و قابــل تســری بــه حقــوق کــودکان بــه عنــوان
شــهروندان جامعــه نیــز اســت.
اولیــن پیامــی کــه میتــوان دربــارۀ حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی بیــان کــرد،
خداجویــی و حرکــت در مســیر الهــی ،روشــنیبخش پیــام ســیرۀ رضــوی دربــارۀ حــق کــودکان
اســت .زیــرا اصــل خداجویــی و خدامحــوری اســاس زندگــی انســانها بــه شــمار مـیرود و فقــدان
آن بــه معنــای رهایــی انســان از توحیــد و رفتــن بــه زیــر پرچــم شــیطان و طاغــوت اســت .مطابــق
ـن َآم ُنــوا َمـ ْ
آیــۀ شــریفۀ زیــر کــه اصــل خدامحــوری را بدیــن گونــه بیــان میکنــد« :یــا َأ ُّی َهــا َّالذیـ َ
ـن
َ ْ
َ َ
َ
َ
ّ َ
َ َ َّ َ ْ ْ
َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ
ـن أ ِعـ َّـزة َعلى
دینـ ِـه ف َسـ ْـوف َیأ ِتــی اللـ ُـه ِبقـ ْـوم ُی ِح ُّب ُهـ ْـم َو ُی ِح ُّبونـ ُـه أ ِذلــة َعلــى ال ُمؤ ِمنیـ
یرتــد ِمنکــم عــن ِ
َ َ ْ ُ ّ
ّ َ َ ُ َ ََْ َ
اللــه ُی ْؤتیــه َمـ ْ
ون فــی َ
ـن ُیجاهـ ُـد َ
ْالکافریـ َ
ـن َیشـ ُ
ـاء َو
ـ
س
ِ
الئــم ذ ِلــک فضــل ِ
ـبیل اللـ ِـه و ال یخافــون لومــة ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ّ ُ
ٌ
واســع علیم»(رعــد)54 ،؛ اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! هــر کس از شــما ،از آییــن خود باز
اللــه ِ
گــردد (بــه خــدا زیانــى نمىرســاند) خداونــد جمعیتــى را مــىآورد کــه آنهــا را دوســت دارد و آنــان
(نیــز) او را دوســت دارنــد؛ در برابــر مؤمنــان متواضــع ،و در برابــر کافــران سرســخت و نیرومندنــد;
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آنهــا در راه خــدا جهــاد مىکننــد ،و از ســرزنش هیــچ مالمتگــرى هراســى ندارنــد .ایــن فضــل
خداســت کــه بــه هــر کــس بخواهد (و شایســته ببینــد) مىدهــد؛ و (فضــل) خــدا وســیع و خداوند
داناســت.
دیــن محــوری در ســیرۀ رضــوی هنگامــی میســر اســت کــه بتــوان بــا دسیســههای درونــی
و شــیطانی مبــارزه و از همــان ابتــدا راه را بــرای تربیــت فرزندانــی صالــح فراهــم کــرد .یکــی از
شــروط اساســی بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم ،دوری جســتن از مســیر شــیطانی اســت.
ایــن مســئله در دیــن مبیــن اســام و ســیرۀ رضــوی حائــز اهمیــت اســت .در ایــن زمینــه دو راه
پیــش روی انســانها گذاشــته میشــود تــا از طریــق آنــان ،مســیر زندگــی فرزنــد خــود را مبتنــی
بــر آموزه-هــای دینــی بــه پیــش ببرنــد :یکــی آمــوزش و فراگیــری نمــاز و دوم ،بهرهگیــری از قــرآن
و کالم خداونــدی .در همیــن بــاره ،امــام رضــا  gدربــارۀ نمــاز خوانــدن کــودکان میفرمایــد:
«پســران بایــد در ســنین هفــت ســالگی بــه نمــاز وادار شــوند»(ابن بابویــه1413 ،ق ،ج)436 :3؛
بنابرایــن یکــی از حقــوق کــودکان بــه عنــوان شــهروندان ایــن اســت کــه والدیــن نمــاز را بــه آنــان
تعلیــم و آن را در عمــل نیــز انجــام دهنــد .هرچنــد انجــام عمــل نمــاز در هفــت ســالگی زیــر ســن
بلــوغ محســوب میشــود؛ امــا ایــن تأکیــد بــه دلیــل جنبههــای مثبــت و ســازنده آن و آمــوزش
فرزنــدان بــرای تعلیــم آنــان در ســنین بلــوغ و بعــد از آن اســت .بــه عــاوه اینکــه ،فراگیــری نمــاز در
َ
ایــن ســن ،عــادت کــردن فرزنــد بــه اعمــال نیــک و دوری از اعمالــی اســت کــه ممکــن اســت باعــث
دوری وی از مســیر الهــی شــود .در کنــار آمــوزش نمــاز ،تعلیــم قــرآن و آموزههــای روشــنگرانه آن،
قــدم بعــدی بــرای آمــوزش کــودکان محســوب میشــود .همچنــان کــه امــام رضــا  gمیفرمایــد:
«بــرای خانههــای خــود ،نصیــب و بهــرهای از قــرآن (بــه تــاوت آن) قــرار دهیــد .زیــرا هــرگاه قــرآن
در خانــه خوانــده شــود( ،در رزق و روزی و ســایر امــور) بــر اهــل آن گشــایش و آســایش قــرار داده
شــود (و خیــر و برکــت و لــذت زندگــی در آن بســیار گــردد) ،و ســاکنین آن در معــرض ازدیــاد و
افزایــش نعمــت باشــند و چــون در خانــه قــرآن خوانــده نشــود فشــار و ســختی (و گرفتــاری در امــور
دیگــر) بــر اهــل آن رو آورد و خیــر و نیکــی و برکــت آن کاهــش یابــد و ســاکنین آن در کمبــود (نعمت
و شــادی و نشــاط) باشند»(آشــتیانی ،1363 ،ج .)109 :2عــاوه بــر ایــن ،در حدیثی نقل شــده از
امــام رضــا gنقــل کردهانــد کــه از امــام صــادق gپرســیدند :چه ِسـ ّـری اســت کــه هر چــه زمان
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بیشــتری بــر قــرآن میگــذرد و هــر چــه بیشــتر تــاوت میشــود ،بــر طــراوت و تازگـیاش افــزوده
میگــردد؟ در جــواب فرمودنــد :بــرای اینکــه قــرآن تنهــا بــرای یــک زمــان و بــرای یــک امــت نــازل
نشــده ،بلکــه بــرای همــه زمانهــا و همــه مردمــان نــازل گردیــده اســت .بنابرایــن خداونــد متعــال
قــرآن را بــه گونـهای نــازل فرمــوده کــه بــر زمانهــا و افــکار پیشــی گیــرد و در هــر عصــری ،مفاهیــم
تــازهای از معــارف بلنــد آن کشــف شود(محمدیریشــهری ،1377 ،ج)70 :8؛ بنابرایــن احــکام
اســام در فطــرت و نهــاد بشــر جــای دارد .از ایــن رو مانــدگار و بیــان کننــده همــه خواس ـتهای
بشــر اســت کــه نقــش مهمــی در دســتیابی کــودکان بــه حقــوق شــهروندی دارد.
 .2-2حق بر آموزش و عقالنیت فرزندان
ـت عقالنــی را متمایــز میســازد ،معرفــی عقــل بــه عنــوان منبــع
ـامی تربیـ ِ
آنچــه الگــوی اسـ ِ

دینــی و گشــودن بابــی گســترده از ارزشهــای عقلی بــه روی انســان اســت(خطیبی.)5 :1391 ،
ارزشهــای عقلــی در اســام بســیار فراتــر از ارزشهــای ذهنــی بــوده و شــامل ارزشهــای عقلــی
عملــی نیــز میشــود بــه همیــن دلیــل ،یکــی از اصــول اساســی در حــق بــر آمــوزش آن اســت کــه
متناســب بــا ســن ،شــخصیت و جایــگاه کــودکان در خانــواده و جامعــه بــا آنان رفتار شــود و نســبت
بــه آمــوزش و اصــاح و تغییــر رفتارهــای آنــان بر اســاس الگوهــای تربیتــی و فقهــی ـ حقوقی عمل
ش تغییــر دانــش ،نگــرش و تعامــل بــا دیگــران است(هاشــمی،
کــرد .بــه طــور کلــی ،مفهــوم آمــوز 
 )6 :1394کــه بــرای کــودکان نیــز صــدق میکنــد .در نــزد اســناد بینالمللــی ،ایــن حــق منحصــر
بــه ســن خاصــی نیســت و در برگیرنــدۀ همــه انســانها بــا هــر ســن ،جنــس ،طبقــه اجتماعــی
و اقتصــادی است(یونســكو .)1997 ،بــه نظــر میرســد در نظــر گرفتــن حــق آمــوزش و پــرورش
عقالنیــت فرزنــدان یکــی از عناصــر حقــوق شــهروندی در ســیرۀ رضــوی اســت کــه بــه برخــی از
نشــانهها و مصادیــق آن پرداختــه میشــود .در ایــن زمینــه از امــام رضــا  gروایــت شــده اســت
َ ُ
کــه میفرمایــد« :حـ ّـدث ّ
اترکهــم ّ
ممــا َ
عرفــونَ ،و ُ
الیعرفون»(عطــاردی1406 ،ق ،ج:2
النــاس بمــا ی
ِ
)456؛ بــا مــردم طبــق فهــم و دانــش آنهــا ســخن بگــو و از آنچــه درک نمیکننــد ،دســت بکــش.
عــاوه بــر ایــن ،یکــی دیگــر از اصــول مهــم در ایــن زمینــه پــرورش روحیــه عقالنــی و شــجاعت
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400
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در فرزنــدان اســت کــه تنهــا بــا حمایــت و پشــتوانۀ خانوادههــا قابــل حصــول اســت .در ایــن زمینــه
نیــز میتــوان بــه ســیرۀ رضــوی اشــاره کــرد کــه بــر اهمیــت اســتدالل عقالنــی بــهعنــوان امــری
بــرای پیشــبرد امــور کــودکان در همــان دوران و بزرگســااللی تأکیــد شــده اســت .در ایــن زمینــه،
بنــان بننافــع نقــل میکنــد کــه روزی مأمــون از جایــی کــه حضــرت جــواد  gبــا کــودکان بــازی
میکــرد ،میگذشــت .کــودکان از تــرس میــدان بــازی را تــرک کردنــد و تنهــا حضــرت جــواد g
آنجــا ایســتاد .مأمــون از او پرســید :چــرا همــراه بچههــا فــرار نکــردی؟ فرمــود :گناهــی مرتکــب
نشــدم تــا از تــرس بگریــزم و جــاده هــم تنــگ نیســتتــا آن را برایــت بــاز کنــم ،از هر جــا میخواهی
عبــور کــن .مأمــون [از ایــن پاســخ تعجــب کــرد و] پرســید :تــو کیســتی؟ حضــرت در جــواب
فرمــود :مــن محمــد بــن علــی بــن موس ـیبن جعفــر بنمحمــد بنعلــی بنالحســین بنعلــی
بنابیطالــب  bهســتم(مظفری ،بیتــا .)211 :ایــن روایــت نشــان میدهــد کــه متوســل شــدن
فرزنــدان امــام رضــا  ،gبــه اســتدالل و طــرح دیــدگاه خویــش نشــانگر پــرورش در محیطی اســت
کــه بــه جــای توســل بــه خشــونت یــا اقــدام بــه فــرار ،شــجاعانه از عمــل خویــش دفــاع میکنــد و
دیــدگاه خــود را مطــرح میکنــد؛ در ســیرۀ رضــوی ،رشــد درک و فهــم و قــدرت اســتدالل کــودکان
نیازمنــد بهرهگیــری از آموزههــای دینــی و عقلــی بــه صــورت همزمــان اســت؛ بنابرایــن هنگامــی
کــه تربیــت عقالنــی در کــودکان ،مــورد توجــه قــرار میگیــرد در کنــار آمــوزش و تربیــت دینــی نیــز
جایــگاه خاصــی پیــدا میکنــد کــه بــه صــورت توأمــان بــه رشــد عقلــی فــرد کمــک میکننــد.
الزمــۀ رســیدن بــه چنیــن ســطحی از اندیشــه و اســتدالل ،بهرهمنــدی از روحیــه پرسشــگری
ــر ٌ
و مطالبهگــری اســت .امــام رضــا  gهمچنیــن فرمودنــد«َ :ت َف َّق ُهــوا َو ِاال َا ُنتــم َا ْع َ
اب
َّ ٌ
ُجهال»(مجلســی1403،ق ،ج )364 :78؛ تفقــه کنید و اال شــما ،اعــراب جاهلی [همچون اعراب
بادیــه نشــین] خواهیــد بــود .ضمــن اینکــه ناتوانــی انســانها و از جملــه کــودکان در دســتیابی
بــه اعمــال و رفتارهــای صالــح ،باعــث میشــود تــا بــرای فهــم ایــن اعمــال و پیــدا کــردن مســیر
درســت بــه کســانی رجــوع کننــد کــه درک و فهــم بیشــتری از تعالیــم و آموزههــای دینــی دارنــد .در
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روایتــی دیگــر از امــام رضـا gنیــز میخوانیــم« :من ِزلــة ال
نزلـ ِـة االنبیـ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
فــی َبنــی ِاســرائیل»(همان)65 :؛ جایــگاه و منزلــت فقیــه در ایــن وقــت و زمــان ماننــد منزلــت
انبیــاء در میــان بنیاســرائیل اســت .بنابرایــن فقیــه کســی اســت کــه آمــوزش حقــوق شــهروندان
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را کــه در اینجــا کــودکان مــد نظــر اســت ،مــورد توجــه قــرار میدهــد .در ایــن روایــت ،مقــام کســی
کــه تفقــه در دیــن میکنــد ،چنــان بلنــد معرفــی میشــود کــه او را همپایــه و همردیــف انبیــای
قــوم بنیاســرائیل مینشــاند .معلــوم میشــود تعلیمــات دینــی کــودک از حقــوق کــودک اســت و
همیــن مســئله امــروزه نیــز یکــی از پایههــای حقــوق شــهروندی اســامی در نظــر گرفته میشــود.
راه آمــوزش و پایبنــدی کــودکان بــه رفتارهــا و قواعــد شــهروندی در آموزههــای رضــوی ،تکیــه
بــر قــرآن و رهنمودهــای نــاب آن اســت .چــه اینکــه ،از جملــه راههــای تعالــى و رشــد معنویــت و
باورهــاى دینــى در خانــواده ،همجــواری و در محضــر قــرآن بودن اســت و بــه راههای گوناگــون باید
تعالیــم قــرآن در بیــن افــراد خانــواده ،شناختهشــده و عمــل شــود .در همیــن بــاره ،امــام رضــاg
َ
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ـن القـ ْـر ِآن فـ ِـإ َّن ال َب ْیــت ِإذا قـ ِـر َئ ِفیـ ِـه القـ ْـر ُآن ُی ِّسـ َـر َعلــى
«اج َعلــوا ِل ُب ُی ِوتکـ ْـم ن ِصیبــا ِمـ
فرمــوده اســت:
َ
َّ
َ
َُ َ
ُ
َ
أ ْه ِلـ ِـه َو کثـ َـر خ ْیـ ُـر ُه َو ک َان ُســکان ُه ِفــى ِز َیادة»(فیــض کاشــانی ،1372،ج)220 :2؛ بــراى خانههــاى
خــود ،بهــرهاى از قــرآن کریــم ،قــرار دهیــد؛ زیــرا در خانـهاى کــه قــرآن قرائــت شــود ،گشــایش براى
ســاکنانش فراهــم آیــد و خیــرش فــراوان شــود و اهــل خانــه در برکــت و فزونــى باشــند.
 .3-2حق مراقبت و آسایش کودک
در حقــوق شــهروندی مــد نظــر رضــوی ،مراقبــت از کــودک بــه عنــوان انســانی کــه توانایــی
چندانــی بــرای تشــخص خــوب از بــد را نــدارد یــا توانایــی جســمی و جانــی کافــی بــرای ایــن
موضــوع نــدارد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .از مصادیــق ایــن حــق ،حــق مراقبــت بهداشــتی از
کــودک اســت کــه در همیــن زمینــه امــام رضــا  gدربــارۀ بهداشــت کــودک نیــز فرمــوده اســت:
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ـاد ِه َو ُی َتــأذى بــه ال َکات َ
ـان» (مجلســی1403 ،ق ،ج)91 :101؛ حضــرت رســول  nفرمــود:
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کــودکان خــود را از آلودگــى ناشــى از چربــى بشــویید و پاکیــزه کنیــد؛ زیــرا شــیطان ،بــوى چربــى
ّ
را استشــمام میکنــد و در خــواب ،کــودک را بــه وحشــت میانــدازد و فرشــتگان مــوکل او ،آزار
میبیننــد .اهمیــت ســامت کــودکان در ســیرۀ رضــوی تــا جایــی اســت کــه آن امــام بزرگــوار
و رئــوف ،ریزتریــن مســائل را نیــز مــورد توجــه قــرار میدهــد و بــه اصطــاح ،درخــت کودکــی را
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بــا مراقبــت و در عیــن برخــورداری از ســامت کامــل مــورد مراقبــت خویــش قــرار میدهــد .ایــن
توصیههــا بــه طــور کلــی و جزئــی میتواننــد مبنایــی بــرای حقــوق شــهروندی کــودکان در نظــر
گرفتــه شــوند کــه تاکنــون بــه صــورت جزئــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
عــاوه بــر حــق مراقبــت و ســامت ،حــق آرامــش و آســایش در خانــواده یکــی دیگــر از نیازهــای
اساســی و حقــوق شــناخته شــده کــودکان بــه عنــوان شــهروندان اســت کــه البتــه بــه طــور
مشــخص ،ناشــی از رفتــار والدیــن در خانــواده اســت .بنابرایــن هنگامــی کــه خانوادههــا ،بــا کالم
زیبــا و خوشــرویی بــا یکدیگــر روبـهرو میشــوند ،همیــن رفتــار میتوانــد باعــث آرامــش و ســامت
ی کــه برخــی آیــات
رفتــاری کــودک شــود .ایــن مســئله در آیــات قرآنــی نیــز ریشــه دارد .بــه طــور 
بــا تشــبیه محیــط خانــواده و حتــی فلســفه ازدواج بــه «محــل آســایش و آرامــش» ،نقــش تأثیرگــذار
آن بــر پــرورش فرزنــدان شایســته را مــورد تأکیــد قــرار دادهانــد .آیــه شــریفه زیــر بــه همیــن مســئله
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َُْ ُ َ
ً
ُ َ
َ ْ
ـن أنف ِســک ْم أ ْزواجــا ِل َت ْســک ُنوا ِإل ْیهــا
آیاتـ ِـه أن خلــق لکــم ِمـ
نیــز اشــاره میکنــد و میفرمایــد« :و ِمــن ِ
َو َج َعـ َـل َب ْی َن ُکـ ْـم َمـ َـو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًـة إ َّن فــی ذلـ َ
ـک لَیــات ل َقـ ْـوم َی َت َف َّکـ ُـر َ
ون» (روم)21،؛ و از نشــانههاى
ِ
ِ
ِ ِ
او ایــن کــه همســرانى از جنــس خودتــان بــراى شــما آفریــد ،تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد ،و در
میانتــان مــودت و رحمــت قــرار داد ،در ایــن نشــانههائى اســت بــراى گروهــى کــه تفکــر مىکننــد.
بــه همیــن دلیــل ،در ســیرۀ رضــوی ،اعتــدال و رفتــار تــوأم بــا حســن رفتــار یکــی از ویژگیهــای
اساســی والدیــن بــرای تربیــت و پــرورش فرزنــد اســت .امــا رضــا  gمیفرماینــد« :اگــر مؤمنــی
خشــمگین شــود عصبانیــت ،وی را از طریــق حــق بیــرون نمیبــرد و اگــر شــادمانی یابــد ایــن
خرســندی وی را دچــار باطــل نمیســازد و چــون بــه اقتــداری میرســد بیشــتر از آنچــه حــق
دارد ،نمیگیرد»(علــی بــن موســی1405 ،ق .)14 :امــام رضــا  gهــم در کالم و رفتــار و هــم
در ســیرۀ عملــی خویــش بــر وجــود آرامــش و آســایش در خانــواده بــه عنــوان یکــی از حقــوق
اساســی کــودکان تأکیــد میکــرد .چنانکــه روایــت شــده ایشــان در راســتای تقویــت عواطــف و
تکریــم شــخصیت حاضــران در خانــه و در جمــع معاشــران بســیار نیکــو رفتــار میکــرد تــا بتوانــد
ن عبــاس میگویــد« :هرگــز شــخصیتی برتــر از امــام رضــا
الگویــی بــرای دیگــران باشــد .ابراهیــم بـ 
 gندیــدم .هرگــز پــای خویــش را مقابــل همنشــین خویــش ،دراز نمیکــرد و پیــش از او تکیــه
نم ـیداد .بــه خدمتگــزاران دشــنام نمیگفــت ،صدایــش بــه خنــده بلنــد نمیشــد و همــواره بــا
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غالمــان و زیردســتان خــود ،کنــار ســفره غــذا مینشســت»(اربلی۱۴۲۱ ،ق ،ج .)۲۴۷ :۲بــه نظــر
میرســد در نظــر گرفتــن رفتارهــای نیکــو در میــان اعضــای خانــواده و برقــراری آســایش ،آرامــش و
رفتارهــای شایســته میتوانــد الگویــی بــرای تغییــر رفتــار کــودکان بــه ســمت زندگی مســالمتآمیز
و تــوأم بــا احتــرام بــا دیگــران باشــد.
 .4-2حق رفتار محبت آمیز و توأم با کرامت
رفتارهــای سرشــار از محبــت و وفــادار یکــی از نیازهــای اساســی در حقــوق شــهروندی اســامی
بــرای کــودکان اســت کــه ایــن امــر نیــز میتوانــد توســط والدیــن دنبــال شــود .توضیــح اینکــه،
گاهــی والدیــن در مقابــل اصــرار زیــاد کــودکان بــر خواســتهای غیرمعقــول یــا غیرممکــن ،رفتــاری
تنــد و نامناســبابــراز میکننــد؛ ولــی حتــی در چنیــن موقعیتــی رفتــار محبتآمیــز مناسـبتر و
مؤثرتــر اســت .امیــه بــن علــی نقــل میکنــد :در ســالی کــه امــام رضــا gحــجب ـ ه جــای آورد و
ســپسبــه خراســان رفــت ،مــن در مکــه همــراه امــام gبــودم و امــام جــواد gنیــز همراهــش
بــود .امــا م  gبــا خانــه کعبــه وداع کــرد .وقتــی طوافش تمام شــد ،بـ ه طرف مقــام [ابراهیــم] رفت
و در آنجــا نمــاز گــزارد .جــوادgکــه خردســال بــود ،بــر دوش موفــق (غالم حضــرت) طــواف داده
میشــد .جــواد gبهطــرف حجــر اســماعیل رفــت ،در آنجــا نشســتو ایــن امــر مدتــی طــول
کشــید .موفــق بــه او گفــت :جانــم بــه فدایــتبــاد ،برخیــز .او فرمــود :برنمیخیــزم تــا وقتیکــه
خــدا بخواهــد و در چهــرهاش غــم نمایــان شــد .موفــق خدمــت امــام رضــا gآمــد و گفــت :جانــم
بــه فدایــتبــاد ،جــواد gدر حجــر نشســته ،برنمیخیــزد .امــام رضــا gبــهطــرف جــوادg
آمــد و فرمــود :برخیــز ،ای حبیــب مــن .جــواد gفرمــود :چگونــه برخیــزم ،در حالیکــه شــما بــا
کعبــه چنــان وداع میکنیــد کــه گویــا هرگــز بــه ســویش بــاز نمیگردیــد! [بــرای بــار ســوم] امــام
رضــا gفرمــود :برخیــز ،ای حبیــب مــن .جــوا د  gبرخاســت(علی بــن موســی1405،ق:
)415؛ از ایــن حدیــث سرشــار از صبــر و متانــت درمییابیــم کــه امــام رضــا gدر مقابــل اصــرار
جــواد gهرگــز بــه او تنــدی نکــرد و بــا دعــوت وی بــه آنچــه بــه صــاح اســت ،درس ادب و نزاکــت
را بــه وی آمــوزش داده بــود .بــه طــور مشــخص ،اســتفاده از جمــات محبتآمیــزی چــون «قــم
یــا حبیبـی» و تکیــه بــر صبــر و حوصلــه ،فرزنــد خردســالش را چنیــن آمــوزش مـیداد کــه در برابــر
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مقاومــت دیگــران بــا رفتارهــای مبتنــی بــر گفتوگــو رفتــار نمایــد.
بــه عــاوه اینکــه ،بیشــک هــر انســانی در هــر مقطــع ســنی ،بــا توجــه بــه برداشــتی کــه از
ت خویــش دارد ،بــرای خــود احتــرام و شــخصیت قائــل اســت .هــر انســانی خــود
ارزش و منزلـ 
را دوســت دارد و دوســت دارد کــه مــورد احتــرام دیگــران واقــع شــود .کــودک و نوجــوان نیــز
هــر چنــد بــه رشــد اجتماعــی و عقالنــی کافــی نرســیده اســت؛ امــا بــرای خــود احتــرام قایــل
اســت .بدیــندلیــل رفتــار احترامآمیــز والدیــن و مربیــان نقــش مؤثــری در تربیــت و رشــد او دارد.
عالمــه مجلســی در کتــاب بحاراالنــوار نقــل میکنــد« :امــام رضــا gبــرای جــواد gاحتــرام
بســیار قائــل بودنــد و از ایــن شــیو ه مؤثــر در تربیــت فرزنــد بســیار بهــره میبــرد .محمــد بــن
ابیعبــاد کــه بــه تصویــب فضــل بنســهل امــور نــگارش حضــرت رض ـا gرا بــه عهــده گرفتــه
بــود ،میگویــد :حضــرت رضــا gهمــواره از فرزنــد بزرگــوارش محمــد بــا کنیــه [کــه نــزد عــرب
عالمــتبزرگداشــت و احتــرام اســت] نــام میبــرد و میفرمــود :ابوجعفــر بــه مــن چنیــن نوشــت
و مــن بــه ابوجعفــر چنیــن ،...بــا آنکــه امــام جــواد gدر مدینــه بــه ســر میبــرد و کودکــی
بیــش نبــود ،حضــرت رضــا gوی را بســیار احتــرام میکــرد و نامههایــی کــه از حضــرت
جــواد بــه وی میرســید ،بــا کمــال بالغــت و نیکویــی پاســخ میداد»(مجلســی1403 ،ق،
ج  .)456 :12بدیــن ترتیــب ،از منظــر حقــوق شــهروندی و توصیــه بــرای کــودکان ،فرهنــگ
رضــوی ،فرهنــگ و جهانبینــی محبانــه اســت .امــام رضــا gفرمودنــد« :و اجمــل معاشــرتک
مــع الصغیــر والکبیر»(نــوری 1407،ق ،ج)354 :8؛ بــا کوچــک و بــزرگ معاشــرت نیکــو داشــته
بــاش .همچنیــن ،امــام رضــا  gاز پدرانــش نقــل كــرده اســت كــه رســول خــدا  nفرمودنــد:
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ِ
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بابویــه)54 :1370،؛ پنــج چیــز را تــا آخــر عمــر رهــا نخواهــم کــرد :و ســام کــردن بــر کــودکان
تــا بعــد از مــن و ســنتم رســم باشــد.
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 .5-2آموزش دوستی و امید به آینده
امیدبخشــی بــه انســان و توســل به زندگی مطلــوب و ســعادتمند در آینــده یکی از نقاط برجســتۀ
آموزههــای اســامی و رضــوی اســت .بــه نظــر میرســد پــرورش ایــن روحیــه در کــودکان میتوانــد
حقــوق شــهروندی آنــان را در حوزههــای مختلــف قابــل حصــول بدانــد و کــودکان را بــه تــاش و
کوشــش بــرای رســیدن بــه حقــوق خویــش جســور نمایــد .مطابــق فرهنــگ رضــوی ،میتــوان بــه
کالم و رفتــار امــام رضــا  gاشــاره نمــود کــه در تبییــن کمــال عقــل 10 ،ویژگی عینــی و مصداقی
را معرفــی میکنــد« :عقــل هیــچ انســان مســلمانی تمــام نمیشــود ،مگــر آنکــه  10ویژگــی در آن
باشــد؛ نیکــی از او امیــد رود ،از شــر او در امــان باشــند ،نیکــی انــدک از دیگــران را زیــاد شــمارد،
نیکــی زیــاد از خــود را انــدک بــه حســاب آورد ،از درخواســت حاجــت مــردم خســته نشــود ،در
سراســر عمــر خــود از دانشانــدوزی خســته نشــود ،فقــر در راه خــدا در نــزد وی محبوبتــر از غنــی
باشــد ،خــواری در نــزد خــدا از عــزت در پیــش دشــمنان خــدا را بیشــتر دوســت بــدارد ،گمنامــی را
بیشــتر از شــهرت دوســت دارد و دهمیــن ویژگــی و چــه دانی که آن چیســت؟ ســؤال شــد :دهمین
ویژگــی چیســت؟ فرمــود :اینکــه هیچکــس را نبینــد ،مگــر آنکــه بگویــد :او بهتر از مــن و پارســاتر از
مــن اســت(»...ابن شــعبه حرانــی1404 ،ق.)443 :
محبــت و جلوههــای آن یعنــی دوســتی و عشــقورزی ،بخــش مهمــی از ایــن امیدبخشــی و
زندگــی تــوأم بــا حســن خلــق محســوب میشــود .بــه همیــن ترتیــب ،رفتارهــای محبتآمیــز در
ســیره امــام رضــا  gاز راههــای دیگــری نیــز حاصــل میشــود کــه از جملــه داشــتن دوســتان
زیــاد و گشــادهرویی در میــان جامعــه اســت .از حضــرت رضــا  gپرســیدند بهتریــن آســایش در
دنیــا چیســت؟ میفرماید« :وســعت منــزل و زیــادی دوستان»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)177 :71
در همیــن راســتا ،امیــد بــه آینــده و پــرورش روحیــه انتظــار یکــی از نقــاط روشــن و امیدبخــش در
فرهنــگ رضــوی اســت کــه حقــوق آینــده شــهروندان را نیــز مــورد توجــه قــرار میدهــد .امــام رضــا
 gبــه مناســبتهای گوناگــون روح اندیشــیدن بــه آینــده و ایمــان بــه آینــدهای روشــن را در وجود
ْ
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َ َ َُْ ِ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ َ
ْ
ـن ُّ
الد ْن َیــا إ َّل َیـ ْـو ٌم َواحـ ٌـد َل َطـ َّـول الل ُه َعـ َّـز َو َجــل ذلـ َ
َلـ ْـو َلـ ْـم َی ْبـ َـق مـ َ
ـک ال َی ْو َم َح َّتــی َیخـ ُـر َج ف َی ْمــأالرض
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ًْ ََ ُ َ ْ
َ
ْ
عــدل کمــا م ِلئــت جورا»(ابــن بابویــه قمــی۱۳۹۵ ،ق ،ج)۳۷۲ :۲؛ حجــت قائــم کــه در غیبتــش
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انتظــار او را کشــند و در ظهــورش مطــاع باشــد ،اگــر از دنیــا مگــر یــک روز باقــی نمانده باشــد ،خدا
همــان روز را طوالنــی مینمایــد ،تــا ظهــور کنــد و زمیــن را پــر از عدالــت کنــد؛ همانگونــه کــه از
ســتم پــر شــده اســت.

نتیجهگیری
حقــوق شــهروندی در اســام دارای وجــوه تمایــز خاصــی بــا حقــوق شــهروندی مطــرح شــده در
غــرب و آموزههــای عرفــی اســت .بدیــن معنــا کــه تکیــه بــر آموزههــای شــرعی ،تکیــه بــر وحدانیت
و خداپرســتی ،معنویتگرایــی و توأمانــی اخــاق و تربیــت انســانی باعــث شــده تــا شــکل خاصــی
از حقــوق شــهروندی شــکل بگیــرد .حقــوق شــهروندی هرچنــد مفهومــی جدیــد اســت ،امــا
شناســایی عناصــر و مؤلفههــای آن در آیــات و روایــات چنــدان دشــوار نیســت .زیــرا تأکیــد بــر
عدالــت ،آزادی ،برابــری و مســئولیتهای شــهروندی در آیــات و روایــات ،ســیرۀ رســول گرامــی
اســام و امامــان معصــوم  bاز جملــه امــام رضــا  gقابل مشــاهده اســت .بررســی حاضر نشــان
داده اســت کــه کرامــت محــوری و حــق احتــرام و رفتــار محبتآمیــز ،حــق بهداشــت و ســامت
جســمی ،توجــه بــه صفــات نیکــو و رفتارهــای دوســتانه و مهربانانــه ،دوســتی و محبــت و امیــد بــه
آینــده همگــی در ســیرۀ رضــوی مــوج میزنــد؛ بنابرایــن هنگامیکــه یــک نظــام فکــری بــر مبنــای
دیــن و آموزههــای دینــی و نشــأت گرفتــه از کالم معصــوم  gهمــه حقــوق کــودکان از دوران
بــارداری ،نــوزادی ،کودکــی ،نوجوانــی و حتــی ســنین بزرگســالی را بــه صــورت توأمــان (حقــوق
و مســئولیت)های والدیــن و فرزنــدان در نظــر میگیــرد ،میتــوان یــک الگــوی کاملــی از حقــوق
شــهروندی تلقــی شــود کــه میتوانــد در قالــب اســناد الــزامآور حقوقــی و در اعالمیههــای حقــوق
شــهروندی اســامی دربــارۀ کــودکان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .از ایــن نظــر ،حقــوق شــهروندی
کــودکان در اســام بــا تکیــه بــر ســنت رضــوی هــم در حیطــۀ نظــری و هــم در حیطــۀ عملــی دارای
عناصــر و نشــانههایی اســت کــه برخــاف اســناد بینالمللــی کــه بــه صــورت کلــی بــه ایــن مســئله
میپردازنــد ،بــه صــورت جزئــی و در قالــب رفتارهــای عملــی آن را نشــان میدهــد.
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