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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

دریافت: 1399/5/13  پذیرش: 1399/8/15
علی غالمعلی1، افشین جعفری2  

چکیده 

ــادی،  ــی، اقتص ــف سیاس ــاد مختل ــه ابع ــت ک ــمول اس ــام و جهان ش ــی ع ــهروندی مفهوم ــوق ش حق
اجتماعــی، فرهنگــی و مدنــی داشــته و قابــل تســری بــه همــه گروه هــای ســنی و جنســیتی نیــز اســت. 
کــودکان نیــز بــه عنــوان بخــش مهمــی از جامعــه، حقــوق خاصــی دارنــد کــه نــزد اســناد بین المللــی در 
قالــب کنوانســیون حقــوق کــودک نمایــان اســت. در همیــن بــاره، می تــوان بــه برخــی جنبه هــای حقــوق 
کــودکان در اســالم در قالــب حقــوق شــهروندی اشــاره کــرد. هــدف اصلــی ایــن نوشــتار بررســی مؤلفه هــا و 
عناصــر حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی اســت. ســؤال ایــن اســت کــه مصادیــق و مؤلفه هــای 
حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی شــامل چــه مــواردی اســت؟ ایــن بررســی نشــان می دهــد 
حقــوق کــودکان از جملــه ســالمت در قالــب اصــول تغذیــه و بهداشــت فــردی و خانوادگــی، فراهــم شــدن 
آرامــش و آســایش در خانــه، دیــن محــوری و تأکیــد بــر جنبه هــای معنــوی و مذهبــی در تربیــت کــودکان، 
ــا دوســتی و محبــت، همگــی در ســیرۀ  ــوأم ب آمــوزش و تربیــت عقالنــی کــودکان، رفتــار محبت آمیــز و ت
عملــی و احادیــث روایــت شــده از امــام رضــا علیه الســالم قابــل مشــاهده اســت. تکیــۀ ســنت رضــوی بــر 
حقــوق خــاص کــودکان الگویــی بــرای حقــوق شــهروندی اســالمی در نظــر گرفتــه می شــود کــه می توانــد 

در قالــب اســناد الــزام آور حقوقــی نیــز قابــل طــرح باشــد.
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مقدمه

کــودکان امــروز آینده ســازان جامعــه فــردا هســتند و از ایــن لحــاظ شناســایی و در نظــر گرفتــن 
ــن  ــان دارد؛ بنابرای ــب حقــوق شــهروندی نقــش مهمــی در رشــد و تربیــت آن ــان در قال حقــوق آن
ــان  ــه انســانی دارد. مکتب هــا و ادی ــا وضعیــت جامع ــاط وثیقــی ب ــه حقــوق آن هــا ارتب اهتمــام ب
مختلــف در ایــن زمینــه بــر اســاس مقتضیــات ســرزمینی و اجتماعــی و اعتقــادی برنامه هایــی در 
نظــر گرفته انــد و البتــه این هــا از جایــگاه و حقــوق یکســانی برخــوردار نبوده انــد. افــزون بــر این هــا 
مســئله کــودکان منجــر بــه انباشــت موضوعــات مختلفــی دربــارۀ حقــوق کــودک در سیســتم های 
حقوقــی ملــی و فراملــی شــده و از جملــه دغدغه هــای مهــم افــراد مســئول و متعهــد قــرار گرفتــه و 
جامعــه جهانــی و بین المللــی هــم بالتبــع دســتورالعمل ها و مقــّررات مختلفــی در ایــن راســتا وضع 
کرده انــد. در آموزه هــای فقهــی مبتنــی بــر تقریــر معصومــان (علیهــم الســالم(، حقــوق متعــددی 
بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه شــده و هرگونــه تعــّدی و تضییــع حقــوق ایــن قشــر آســیب پذیر مورد 
نهــی شــارع قــرار گرفتــه اســت)فصیح  رامنــدی، 1398: 88(. در همیــن زمینــه، بــا غــور و تفحص 
در آیــات و روایــات و ســیرۀ معصومــان b می تــوان نشــانه ها و عناصــری از حقــوق شــهروندی را 

پیــدا کــرد کــه می توانــد باعــث رشــد و تربیــت کــودکان در دوران  مختلــف زندگــی شــود. 

دیــن اســالم هــم بــه مســائل کــودکان توجــه خــاص و جایــگاه خاصــی مبــذول داشــته اســت. 
ــرای آمــوزش و پــرورش روحــی  ــد ب اســالم والدیــن را امانتــداران کــودک معرفــی می کنــد کــه بای
وجســمی او کوشــا باشــند. در ایــن زمینــه پیامبــر اکرمn بــه حفظ شــخصیت و کرامت توجــه داد 
ــوا الصبّیــاَن َو اْرَحُموهُم«)کلینــی،1359،ج6: 49(؛ »کــودکان را دوســت بداریــد  و فرمــود: »َاِحبُّ
ــد: »اکرمــوا  ــز می فرمای ــر المومنیــنg نی ــان تّرحــم و شــفقت نماییــد«. همچنیــن امی ــه آن و ب
ــد  ــی بداری ــان را گرام ــی، 1409ق، ج21: 476(؛ فرزندانت ــر عامل ــنوا آدابهم«)ح ــم و احس اوالدک
و بــه شایســتگی تربیــت کنیــد 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 می دهــد تــا چــه  انــدازه در آینــۀ روایــات از حقــوق 
ــرای تضمیــن واقعــی حقــوق کــودکان  ــوان در آن منشــوری ب ــاع شــده اســت و می ت کــودکان دف
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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 آن هــا در ســاختن جامعــه مطلــوب اهمیــت زیــادی دارد. پژوهــش حاضــر درصدد 

پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت اســت: 

حقــوق شــهروندی در اســالم و ســیرۀ رضــوی دارای چــه مؤلفه هــا و عناصــری اســت؟ آموزه هــای 
حقــوق شــهروندی اســالمی بــر پایــۀ ســیرۀ رضــوی تــا چــه انــدازه می توانــد باعــث تحقــق حقــوق 
کــودکان در جامعــه معاصــر گــردد؟ روش ایــن پژوهــش، توصیفــی تحلیلــی اســت که بــا بهره گیری 
ــه  ــان ب ــا و اسالم شناس ــای فقه ــا g و دیدگاه ه ــام رض ــیرۀ ام ــوص س ــه خص ــات ب ــات و روای از آی

جمــع آوری اطالعــات اقــدام شــده اســت. 

پیشینۀ تحقیق 

ــارۀ حقــوق کــودکان در حیطــۀ اســناد بین المللــی و حقــوق اســالمی  تحقیقــات متعــددی درب
ــه می شــود:  ــان پرداخت ــن آن ــه برخــی از مهم تری نگاشــته شــده اســت کــه ب

فصیــح رامنــدی )1398( در یکــی از مقــاالت خــود، واکاوی ســیرۀ رضــوی در نحــوۀ نام گــذاری 
کــودک، تأکیــد بــر وضــوح نســب، تابعیــت را بــه عنــوان مصادیــق هویــت کــودک و حقــوق معنــوی 
ــی از حقــوق معنــوی کــودک در نظــر  ــه کامل ــن جهــت ســیره رضــوی را نمون ــد و از ای وی می دان
می گیــرد. شــریفی و لطفــی قادیکالئــی )1397( نیــز در مقالــۀ خــود بــه بررســی ســبک زندگــی 
ــر  ــاب همس ــد انتخ ــوری همانن ــندگان، ام ــدۀ نویس ــه عقی ــد. ب ــودک می پردازن ــد ک ــل از تول قب
شایســته، رعایــت آداب معاشــرت، مراقبت هــای بــارداری، انتخــاب نــام نیکــو، عقیقــه کــردن، اذان 
گفتــن در گــوش کــودک و... را از جملــه ویژگی هــای ســبک تربیتــی رضــوی می داننــد. از دیگــر 
تحقیقــات اخیــر، مقالــۀ زرنشــان و رضوانــی منفــرد )1396( بــوده اســت و بــر ایــن نکتــه تأکیــد 
می کننــد کــه هــر چنــد در جامعــه بین المللــی، در نــزد دولت هــا و معاهــدات حقــوق بشــری بــر 
اهمیــت شــیر مــادر در تغذیــه نــوزاد تأکیــد شــده اســت، امــا ســند الــزام آوری در ایــن زمینــه وجــود 
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نــدارد. در نظــام حقوقــی اســالم نیــز مقــررات خوبــی در ایــن زمینــه وضــع شــده اســت کــه آن هــم 
در ســطح اســناد حقوقــی غیــر الــزام آور باقــی مانــده اســت. میرمحمــدی )بی تــا( نیــز در مقالــۀ 
خــود حمایــت از حقــوق کــودکان در حوزه هــای مختلــف از جملــه حــق بهداشــت، حــق پیشــرفت 
و تحصیــل را از جملــه مصادیــق حقــوق کــودکان می دانــد کــه بــه طــور عــام در آموزه هــای حقــوق 
اســالم و حقــوق بین الملــل بــر شــکل گیری بهتریــن منفعــت بــرای کــودکان و کاســتن از نزاع هــای 
خشــونت بار علیــه آنــان تأکیــد دارنــد. بــا ایــن حــال، آموزه هــای اســالم بــه طــور جزئــی بــه ایــن 

حقــوق بیشــتر تأکیــد می کننــد. 

پژوهش هــای ذکــر شــده هــر یک بــه جنبــه ای از حقــوق اســالم و معاهــدات حقوقــی بین المللی 
دربــارۀ حقــوق کــودکان می پردازنــد و از ایــن لحــاظ، پژوهــش حاضــر نیــز بــه دلیــل بررســی حقوق 
کــودکان بــا پژوهش هــای مذکــور همســو اســت. امــا از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر، به بررســی ســیرۀ 
عملــی و نظــری امــام رضــا g دربــاره حقــوق شــهروندی کــودکان می پــردازد، می تــوان گفــت 

رویکــرد جدیــدی در پیــش گرفته اســت. 

1. مبانی نظری؛ کودک و مشخصه های آن 

ــه  ــت. واژۀ بچ ــده اس ــغ نش ــزرگ و بال ــوز ب ــه هن ــت ک ــنی اس ــم ِس ــاِن ک ــای انس ــه معن ــودک ب ک
ــیرخوار،  ــی رود. واژۀ ش ــه کار م ــا ب ــن معن ــه همی ــتر ب ــز بیش ــد( نی ــد نباش ــای فرزن ــه معن ــر ب )اگ
معنایــی خاص تــر دارد و صرفــًا بــه دورۀ شــیرخوارگی کــودک گفتــه می شــود. نــوزاد نیــز بــه دورۀ 
ــه  ــی ب ــود)دهخدا، 1365، ج13: 399(. کودک ــالق می ش ــس از آن اط ــی پ ــیرخوارگی و اندک ش
محــدوده ســنی ای گفتــه می شــود کــه از توّلــد تــا دوران بلــوغ را در بــر می گیــرد. در روان شناســی 
رشــد کودکــی را از منظــر ســیر رشــدیافتگی بــه چهــار مرحله تقســیم می کننــد: 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 
ــر اســت،  ــه شــدت مؤث ــات و تلقینــات دیگــران در او ب ــه دوران رســیده اســت، القائ ــازه ب اســت، ت
ــر و دارای  از خــود طرحــی، فکــری و بینشــی شــناخته شــده و منســجم نــدارد، شــدیدًا رنگ پذی
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جنبــه انفعالــی اســت، بســیار انعطاف پذیــر اســت، در مســیر تشــکیل و تکــّون شــخصیت اســت 
و... چنیــن فــردی در مــرز ســنی تولــد تــا 11 ســالگی اســت. کــودک در ایــن مقطــع ســنی، بــه 
ــردی  ــر ف ــذارد. اگ ــر می گ ــه اث ــیار نیرومندان ــا در او بس ــش مدل ه ــت و نق ــن الگوهاس ــال یافت دنب
بــه عنــوان قهرمــان، یــا انســانی برتــر در دل او جــا کنــد، ســعی خواهــد داشــت رفتــار خــود را بــا او 

تطابــق دهــد )قائمــی،1388: 16(.

علمــای حقــوق ذیــل کلمــۀ »صغیــر« می گوینــد: »پســر و دختــری کــه بــه بلــوغ شــرعی نرســیده 
اســت از محجوریــن اســت، بــه محــض رســیدن بــه بلــوغ حجــر او محــو می شــود، بــدون ایــن کــه 
احتیــاج بــه صــدور حکــم از ســوی حاکــم شــرع باشــد، اگــر پیــش از بلــوغ بــه حــدی رســد کــه دارای 
تمیــز باشــد او را صغیــر ممیــز گویند«)لنگــرودی،1381،ج3: 2352(. در وجــود کــودک، خالقّیت و 
ســائقه های فی البداهــه و جــذب بــه ســوی لــّذت و ســرگرمی و مدیریــت بــازی نهفتــه اســت، زیبایــی 
ــوص روح و  ــا خل ــت اســت، ب ــت و معنوی ــزار اســت، سرشــار از خالقّی را می شناســد و از تحمیــل بی
پذیرندگــی زاللی هــا، بی آنکــه قصــد کنــد، بــه طبیعــت نزدیــک اســت، بــه انســان نخســتین نزدیــک 
اســت)کیانوش،1390: 17(. از نظــر فقهــا کــودک کســی اســت کــه بــه حــّد بلــوغ نرســیده باشــد. 
ــوغ، کــودک اطــالق می شــود.  ــا ابتــدای بل ــد ت ــد انســان از زمــان توّل ــه فرزن در اصطــالح فقهــی ب
ایــن تعبیــر در بســیاری از مباحــث بــه  چشــم می خــورد. مثــاًل در بــاب تبعیــت طفــل از والدیــن در 
حکــم اســالم، در کلمــات بعضــی از فقیهــان آمــده اســت: »حکــم طفلــی کــه بــه ســن بلوغ نرســیده 
مطلقــًا )پســر باشــد یــا دختــر( از نظــر مســلمان یــا کافــر بــودن، حکــم والدیــن اوســت و در احکامــی 
ــب  ــی، 1380، ج4: 140(. صاح ــهید ثان ــت می نماید)ش ــا تبعی ــت، از آن ه ــارت و نجاس ــل طه مث
جواهرالــکالم بلــوغ را نیــز این گونــه تعریــف کرده انــد: »بلــوغ همــان انتهــای مرحلــۀ صغــر و کودکی 
و دخــول در مرحلــۀ تکلیــف اســت)نجفی، 1379 ، ج2۶: 54(. همچنیــن در فقــه اســالمی، کودک 
بــه ممیــز و غیرممیــز تقســیم می شــود. کــودک ممیــز کودکــی اســت کــه خــوب و بــد، و نفــع و ضــرر 
را از هــم بازشناســد و اجمــااًل از داد و ســتدها و معامــالت ســر در بیاورد)حلــی،1359،ج7: 306(. 
َامــارۀ تحقــق بلــوغ هــم یکــی از نشــانه های کیفــی )ماننــد احتــالم( یا کّمــی )مانند ســن( اســت و از 
ایــن رو، بــا اینکــه حداکثــر ســن بلــوغ برای همه یکســان اســت، حداقــل آن در افــراد، متفاوت اســت. 
همچنیــن تحقــق رشــد بــرای اهلیــت یافتــن اشــخاص در پــاره ای امــور، ضروری انگاشــته می شــود.
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ــی  ــای حقوق ــت. در نظام ه ــی اس ــاخصه ها و مؤلفه های ــز دارای ش ــران نی ــوق ای ــودک در حق ک
ــِد  ــای جدی ــب نظام ه ــت. در اغل ــده اس ــف ش ــی تعری ــای متفاوت ــا معیاره ــودک ب ــون، ک گوناگ
حقوقــی، تعریــف کــودک ناظــر بــر ســن انســان اســت و ســن، تنهــا عامــل تمایــز دورۀ کودکــی از 
بزرگ ســالی اســت؛ ولــی در فقــه و حقــوق اســالمی، پایــان کودکــی، ناظــر بــر بلــوغ فــرد اســت کــه 
مــراد از آن، آغــاز مرحلــه ای از زندگــی اســت کــه از یــک  ســو، بــا پدیــد آمــدن برخــی دگرگونی هــای 
جســمی از جملــه شــکوفایی غریــزۀ جنســی، آمادگــی توالــد و تناســل بــه وجــود می آید و از ســوی 
ــار ورود از دوره کودکــی  ــغ شــدن، معی ــد. بال ــی رشــد می یاب دیگــر، قــوای عقلــی، ادراکــی و روان
ــه بزرگ ســالی اســت و ســن فقــط یکــی از َاماره هــای بلــوغ اســت)امامی، 1372، ج۵: 244(.  ب
ــه رشــد کامــل  ــه کســی اطــالق می شــود کــه از نظــر ســن ب ــران، کــودک ب ــر مبنــای حقــوق ای ب
جســمی و روحــی بــرای شــرکت در مســائل اجتماعی و حتــی خانوادگی نرســیده باشــد؛ بنابراین، 
اصــل بــر ایــن اســت کــه کــودک بــا رســیدن به ســّن معّیــن، از نظــر طبیعــی و قــوای هوشــی تحول 
پیــدا کــرده و از نظــر روحــی و جســمی آمادگــی شــرکت در زندگــی اجتماعــی و خانوادگــی را پیــدا 
می کنــد کــه می تــوان از آن توجــه بــه معیــار بلــوغ را دریافــت نمود)فصیح رامنــدی، 1398: 88(. 
بــا ایــن اوصــاف، حقــوق شــهروندی کــودکان در نــزد آموزه هــای دیــن اســالم متعــدد و گســترده 

اســت. 

2. مؤلفه های حقوق شهروندی کودکان در سیرۀ رضوی

امــروزه حقــوق کــودکان در ابعــاد مختلــف آن یکــی از موضوعــات مهــم در اســناد بین المللــی و 
داخلــی اســت. کنوانســیون حقــوق کــودک )1989( پروتکل هــای اختیــاری کنوانســیون حقــوق 
کــودک شــامل پروتکل اختیــاری فروش، فحشــا و هرزه نــگاری کــودکان، پروتکل اختیاری مشــارکت 
کــودکان در درگیری هــای مســلحانه و پروتــکل اختیــاری دربــارۀ طــرح شــکایات فردی، کنوانســیون 
حمایــت از حقــوق کارگــران مهاجــر و اعضــای خانــواده آن هــا)1990(، در ارتبــاط بــا حقــوق کودکان 
اســت. از دل همیــن اســناد و اعالمیه هــا، حــق بــر ســالمتی، حــق بــر آمــوزش کــودکان، حــق بــر 

زندگــی مطلــوب و شــرایط مناســب اقتصــادی و اجتماعــی و ... نیــز اســتخراج شــده اســت. 
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مهم تریــن 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 1989 در 54 مــاده تصویــب شــده و همانند اعالمیۀ جهانــی کودک مصوب 
ــه خصــوص در امــر آمــوزش تاکیــد دارد و مــادۀ 28  ــه از کــودکان ب ــت همه جانب ــر حمای 1959 ب
ایــن کنوانســیون بــر ایــن حــق اذعــان می نمایــد. همچنیــن بنــد 2 مــاده 3 وظیفــۀ اصلــی مراقبت 
ــد کــه  ــه می کن ــی اضاف ــرار داده اســت؛ ول ــر عهــده دولت هــای عضــو ق ــت از کــودک را ب و حمای
دولت هــا 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 5 بــدون اینکــه 
نامــی از دولــت بــه میــان آورد، از مســئولیت ها، 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 18 نیــز مســئولیت اصلــی رشــد و بالندگــی کــودک را به عهدۀ 
والدیــن و سرپرســتان قانونــی گذاشــته اســت )Cullen, 1993:154-155(. جمهوری اســالمی 
ایــران برخــی از اســناد مهــم حقــوق بشــری نظیــر اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر، میثــاق بیــن 
المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، کنوانســیون حقــوق کــودک )1989( و... 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)1993( را کــه در آن تاکید 
زیــادی بــر امــر آمــوزش حقــوق بشــر گردیــده، پذیرفتــه اســت)مهرپور، 1392: 14(. بــه همیــن 
دلیــل و در ســطح کلــی، جمهــوری اســالمی ایــران تــا حــدود زیــادی بــه معاهــدات و اعالمیه هــای 
بین المللــی در زمینــۀ حقــوق بشــر کــودکان پایبنــد اســت و حتــی ســتادها، نهادها و ســازمان های 
دولتــی و غیردولتــی نیــز در داخــل کشــور در زمینــه مســائل حقــوق کــودکان فعالیــت می کننــد. با 
ایــن  حــال، آموزه هــای دینــی، فقهــی، آیــات و روایــات و همچنیــن دیدگاه هــای اسالم شناســان 
دربــارۀ حقــوق کــودکان همــواره عامــل مهمــی در ترســیم نقشــه راه حقــوق کــودکان در ایــران بوده 
اســت. بــه  طــور مشــخص، ســیرۀ رضــوی یکــی از ایــن منابــع اســت کــه بــه برخــی از مؤلفه هــای 

اساســی آن در زمینــۀ حقــوق کــودکان پرداختــه می شــود: 
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2-1. دین محوری و آموزش رویکرد دینی 

حقــوق شــهروندی در اســالم دارای تفاوت هــای قابــل توجهــی بــا حقــوق شــهروندی در غــرب 
ــری  ــای براب ــر مبن ــل، ب ــوق بین المل ــای حق ــا آموزه ه ــرب ی ــهروندی در غ ــوق ش ــرا حق ــت؛ زی اس
ــی  ــی و مدن ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــاد سیاس ــی و دارای ابع ــون عرف ــگاه قان در پیش
اســت. همچنــان کــه در ایــن زمینــه بیــان می شــود شــهروند شــدن، بــه دســت آوردن موقعیتــی 
حقوقــی، برابــر بــا ســایر شــهروندان، برخــوردار شــدن همــگام بــا آن هــا از برخــی حقــوق و داشــتن 
ــت  ــی اس ــهروندی مفهوم ــف، ش ــن تعری ــق ای ــت)گای، 1390: 31(. مطاب ــترک اس ــف مش وظای
کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا دولــت ملــت دارد. چــرا کــه شــهروندی بــه ســبب اینکــه در یــک جامعــه 
ــه  ــهروندی ب ــادۀ ش ــکل س ــد. ش ــا می یاب ــند، معن ــر باش ــف براب ــوق و تکالی ــا حق ــان هایی ب انس
معنــای حضــور در سیاســت و اجتمــاع اســت کــه بــه هیچ وجــه نقــش منفعــل و منفــک از جامعه را 
نمی پذیــرد )Bosniak, 2008:21(. بــا ایــن اوصــاف، حقــوق شــهروندی در اســالم گامــی فراتر از 
مفاهیــم و مؤلفه هــای مطــرح شــده و ابعــاد معنــوی و روحانــی آن بســیار برجســته اســت؛ زیــرا در 
حقــوق شــهروندی اســالمی، اصــل اساســی رابطــه توأمــان دیــن و سیاســت مطــرح اســت)مصباح 
ــه عنــوان  ــه حقــوق کــودکان ب یــزدی، 1394: 49(. ایــن حقــوق عــام و فراگیــر و قابــل تســری ب

شــهروندان جامعــه نیــز اســت. 

ــان کــرد،  ــارۀ حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی بی ــوان درب اولیــن پیامــی کــه می ت
ــارۀ حــق کــودکان  خداجویــی و حرکــت در مســیر الهــی، روشــنی بخش پیــام ســیرۀ رضــوی درب
اســت. زیــرا اصــل خداجویــی و خدامحــوری اســاس زندگــی انســان ها بــه شــمار مــی رود و فقــدان 
آن بــه معنــای رهایــی انســان از توحیــد و رفتــن بــه زیــر پرچــم شــیطان و طاغــوت اســت. مطابــق 
ذیــَن آَمُنــوا َمــْن  َهــا الَّ یُّ

َ
آیــۀ شــریفۀ زیــر کــه اصــل خدامحــوری را بدیــن گونــه بیــان می کنــد: »یــا أ

ة َعَلی  ِعــزَّ
َ
ــة َعَلــی اْلُمْؤِمنیــَن أ ِذلَّ

َ
وَنــُه أ ُهــْم َو ُیِحبُّ ِتــی الّلــُه ِبَقــْوم ُیِحبُّ

ْ
َیْرَتــدَّ ِمْنُکــْم َعــْن دیِنــِه َفَســْوَف َیأ

اْلکاِفریــَن ُیجاِهــُدوَن فــی َســبیِل الّلــِه َو ال َیخاُفــوَن َلْوَمــَة الِئــم ذِلــَک َفْضــُل الّلــِه ُیْؤتیــِه َمــْن َیشــاُء َو 
الّلــُه واِســٌع َعلیٌم«)رعــد، 54(؛ ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! هــر کس از شــما، از آییــن خود باز 
گــردد )بــه خــدا زیانــی نمی رســاند( خداونــد جمعیتــی را مــی آورد کــه آن هــا 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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آن هــا در راه خــدا جهــاد می کننــد، و از ســرزنش هیــچ مالمتگــری هراســی ندارنــد. ایــن فضــل 
خداســت کــه بــه هــر کــس بخواهد )و شایســته ببینــد( می دهــد؛ و )فضــل( خــدا وســیع و خداوند 

داناســت. 

ــی  ــه های درون ــا دسیس ــوان ب ــه بت ــت ک ــر اس ــی میس ــوی هنگام ــیرۀ رض ــوری در س ــن مح دی
ــی از  ــرد. یک ــم ک ــح فراه ــی صال ــت فرزندان ــرای تربی ــدا راه را ب ــان ابت ــارزه و از هم ــیطانی مب و ش
شــروط اساســی بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم، دوری جســتن از مســیر شــیطانی اســت. 
ــز اهمیــت اســت. در ایــن زمینــه دو راه  ایــن مســئله در دیــن مبیــن اســالم و ســیرۀ رضــوی حائ
پیــش روی انســان ها گذاشــته می شــود تــا از طریــق آنــان، مســیر زندگــی فرزنــد خــود را مبتنــی 
بــر آموزه-هــای دینــی بــه پیــش ببرنــد: یکــی آمــوزش و فراگیــری نمــاز و دوم، بهره گیــری از قــرآن 
ــد:  ــدن کــودکان می فرمای ــارۀ نمــاز خوان ــام رضــا g درب ــاره، ام ــدی. در همیــن ب و کالم خداون
»پســران بایــد در ســنین هفــت ســالگی بــه نمــاز وادار شــوند«)ابن بابویــه، 1413ق، ج3: 436(؛ 
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 
ــه دلیــل جنبه هــای مثبــت و ســازنده آن و آمــوزش  ــن تأکیــد ب ــا ای ــوغ محســوب می شــود؛ ام بل
فرزنــدان بــرای تعلیــم آنــان در ســنین بلــوغ و بعــد از آن اســت. بــه عــالوه 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 آموزه هــای روشــنگرانه آن، 
قــدم بعــدی بــرای آمــوزش کــودکان محســوب می شــود. همچنــان کــه امــام رضــا g می فرمایــد: 
»بــرای خانه هــای خــود، نصیــب و بهــره ای از قــرآن )بــه تــالوت 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 
ــاد و  ــرض ازدی ــاکنین آن در مع ــردد(، و س ــیار گ ــی در آن بس ــذت زندگ ــت و ل ــر و برک ــود )و خی ش
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، ج2: 109(. عــالوه بــر ایــن، در حدیثی نقل شــده از 
امــام رضــاg نقــل کرده انــد کــه از امــام صــادقg پرســیدند: چه ِســّری اســت کــه هر چــه زمان 
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بیشــتری بــر قــرآن می گــذرد و هــر چــه بیشــتر تــالوت می شــود، بــر طــراوت و تازگــی اش افــزوده 
می گــردد؟ در جــواب فرمودنــد: بــرای اینکــه قــرآن تنهــا بــرای یــک زمــان و بــرای یــک امــت نــازل 
نشــده، بلکــه بــرای همــه زمان هــا و همــه مردمــان نــازل گردیــده اســت. بنابرایــن خداونــد متعــال 
قــرآن را بــه گونــه ای نــازل فرمــوده کــه بــر زمان هــا و افــکار پیشــی گیــرد و در هــر عصــری، مفاهیــم 
تــازه ای از معــارف بلنــد آن کشــف شود)محمدی ری شــهری، 1377، ج8: 70(؛ بنابرایــن احــکام 
اســالم در فطــرت و نهــاد بشــر جــای دارد. از ایــن رو مانــدگار و بیــان کننــده همــه خواســت های 

بشــر اســت کــه نقــش مهمــی در دســتیابی کــودکان بــه حقــوق شــهروندی دارد. 

2-2. حق بر آموزش و عقالنیت فرزندان 

ــع  ــوان منب ــه عن ــل ب ــی عق ــازد، معرف ــز می س ــی را متمای ــِت عقالن ــالمِی تربی ــوی اس ــه الگ آنچ
دینــی و گشــودن بابــی گســترده از ارزش هــای عقلی بــه روی انســان اســت)خطیبی، 1391: 5(. 
ارزش هــای عقلــی در اســالم بســیار فراتــر از ارزش هــای ذهنــی بــوده و شــامل ارزش هــای عقلــی 
عملــی نیــز می شــود 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 اصــالح و تغییــر رفتارهــای آنــان بر اســاس الگوهــای تربیتــی و فقهــیـ  حقوقی عمل 
کــرد. بــه طــور کلــی، مفهــوم آمــوزش  تغییــر دانــش، نگــرش و تعامــل بــا دیگــران است)هاشــمی، 
1394: 6( کــه بــرای کــودکان نیــز صــدق می کنــد. در نــزد اســناد بین المللــی، ایــن حــق منحصــر 
بــه ســن خاصــی نیســت و در برگیرنــدۀ همــه انســان ها بــا هــر ســن، جنــس، طبقــه اجتماعــی 
و اقتصــادی است)یونســکو، 1997(. بــه نظــر می رســد در نظــر گرفتــن حــق آمــوزش و پــرورش 
عقالنیــت فرزنــدان یکــی از عناصــر حقــوق شــهروندی در ســیرۀ رضــوی اســت کــه بــه برخــی از 
نشــانه ها و مصادیــق آن پرداختــه می شــود. در ایــن زمینــه از امــام رضــا g روایــت شــده اســت 
کــه می فرمایــد: »حــّدِث الّنــاس بمــا َیعرُفــون، َو اتُرکهــم مّمــا الَیعرفون«)عطــاردی، 1406ق، ج2: 
456(؛ بــا مــردم طبــق فهــم و دانــش آن هــا ســخن بگــو و از آنچــه درک نمی کننــد، دســت بکــش.

عــالوه بــر ایــن، یکــی دیگــر از اصــول مهــم در ایــن زمینــه پــرورش روحیــه عقالنــی و شــجاعت 
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در فرزنــدان اســت کــه تنهــا بــا حمایــت و پشــتوانۀ خانواده هــا قابــل حصــول اســت. در ایــن زمینــه 
نیــز می تــوان بــه ســیرۀ رضــوی اشــاره کــرد کــه بــر اهمیــت اســتدالل عقالنــی بــه  عنــوان امــری 
بــرای پیشــبرد امــور کــودکان در همــان دوران و بزرگ ســااللی تأکیــد شــده اســت. در ایــن زمینــه، 
بنــان بن نافــع نقــل می کنــد کــه روزی مأمــون از جایــی کــه حضــرت جــواد g بــا کــودکان بــازی 
 g می کــرد، می گذشــت. کــودکان از تــرس میــدان بــازی را تــرک کردنــد و تنهــا حضــرت جــواد
آنجــا ایســتاد. مأمــون از او پرســید: چــرا همــراه بچه هــا فــرار نکــردی؟ فرمــود: گناهــی مرتکــب 
نشــدم تــا از تــرس بگریــزم و جــاده هــم تنــگ نیســت  تــا آن را برایــت بــاز کنــم، از هر جــا می خواهی 
ــواب  ــرت در ج ــتی؟ حض ــو کیس ــید: ت ــرد و[ پرس ــب ک ــخ تعج ــن پاس ــون ]از ای ــن. مأم ــور ک عب
ــی  ــین بن عل ــی بن الحس ــد بن عل ــر بن محم ــی بن جعف ــن موس ــی ب ــن عل ــد ب ــن محم ــود: م فرم
بن ابی طالــب b هســتم)مظفری، بی تــا: 211(. ایــن روایــت نشــان می دهــد کــه متوســل شــدن 
فرزنــدان امــام رضــا g، بــه 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 می کنــد و 
دیــدگاه خــود را مطــرح می کنــد؛ در ســیرۀ رضــوی، رشــد درک و فهــم و قــدرت اســتدالل کــودکان 
نیازمنــد بهره گیــری از آموزه هــای دینــی و عقلــی بــه صــورت همزمــان اســت؛ بنابرایــن هنگامــی 
کــه تربیــت عقالنــی در کــودکان، مــورد توجــه قــرار می گیــرد در کنــار آمــوزش و تربیــت دینــی نیــز 

جایــگاه خاصــی پیــدا می کنــد کــه بــه صــورت توأمــان بــه رشــد عقلــی فــرد کمــک می کننــد. 

ــه پرسشــگری  ــه چنیــن ســطحی از اندیشــه و اســتدالل، بهره منــدی از روحی الزمــۀ رســیدن ب
َاْعــَراٌب  َانُتــم  ِاال  َو  ُهــوا  »َتَفقَّ فرمودنــد:  همچنیــن   g رضــا  امــام  اســت.  مطالبه گــری  و 
ٌل«)مجلســی،1403ق، ج 78: 364(؛ تفقــه کنید و اال شــما، اعــراب جاهلی ]همچون اعراب  ُجهاَّ
بادیــه نشــین[ خواهیــد بــود. ضمــن اینکــه ناتوانــی انســان ها و از جملــه کــودکان در دســتیابی 
بــه اعمــال و رفتارهــای صالــح، باعــث می شــود تــا بــرای فهــم ایــن اعمــال و پیــدا کــردن مســیر 
درســت بــه کســانی رجــوع کننــد کــه درک و فهــم بیشــتری از تعالیــم و آموزه هــای دینــی دارنــد. در 
روایتــی دیگــر از امــام رضــا g نیــز می خوانیــم: »َمْنِزَلــُة اْلَفقیــِه فــی َهــَذا اْلَوْقــِت َکَمنِزَلــِة االْنبیــاِء 
فــی َبنــی ِاســرائیَل«)همان: 65(؛ جایــگاه و منزلــت فقیــه در ایــن وقــت و زمــان ماننــد منزلــت 
انبیــاء در میــان بنی اســرائیل اســت. بنابرایــن فقیــه کســی اســت کــه آمــوزش حقــوق شــهروندان 
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را کــه در اینجــا کــودکان مــد نظــر اســت، مــورد توجــه قــرار می دهــد. در ایــن روایــت، مقــام کســی 
ــای  ــف انبی ــه و هم ردی ــد معرفــی می شــود کــه او را هم پای ــان بلن ــن می کنــد، چن کــه تفقــه در دی
قــوم بنی اســرائیل می نشــاند. معلــوم می شــود تعلیمــات دینــی کــودک از حقــوق کــودک اســت و 
همیــن مســئله امــروزه نیــز یکــی از پایه هــای حقــوق شــهروندی اســالمی در نظــر گرفته می شــود. 

ــه رفتارهــا و قواعــد شــهروندی در آموزه هــای رضــوی، تکیــه  راه آمــوزش و پایبنــدی کــودکان ب
بــر قــرآن و رهنمودهــای نــاب آن اســت. چــه اینکــه، از جملــه راه هــای تعالــی و رشــد معنویــت و 
باورهــای دینــی در خانــواده، همجــواری و در محضــر قــرآن بودن اســت و بــه راه های گوناگــون باید 
 g  تعالیــم قــرآن در بیــن افــراد خانــواده، شناخته شــده و عمــل شــود. در همیــن بــاره، امــام رضــا
ــَر َعَلــی  فرمــوده اســت: »اْجَعُلــوا ِلُبُیوِتُکــْم َنِصیبــًا ِمــَن اْلُقــْرآِن َفــِإنَّ اْلَبْیــَت ِإَذا ُقــِرَئ ِفیــِه اْلُقــْرآُن ُیسِّ
اُنُه ِفــی ِزَیاَدة«)فیــض کاشــانی،1372، ج2: 220(؛ بــرای خانه هــای  ْهِلــِه َو َکُثــَر َخْیــُرُه َو َکاَن ُســکَّ

َ
أ

خــود، بهــره ای از قــرآن کریــم، قــرار دهیــد؛ زیــرا در خانــه ای کــه قــرآن قرائــت شــود، گشــایش برای 
ســاکنانش فراهــم آیــد و خیــرش فــراوان شــود و اهــل خانــه در برکــت و فزونــی باشــند.

2-3. حق مراقبت و آسایش کودک 

ــی  ــه توانای ــانی ک ــوان انس ــه عن ــودک ب ــت از ک ــوی، مراقب ــر رض ــد نظ ــهروندی م ــوق ش در حق
ــن  ــرای ای ــی ب ــی کاف ــمی و جان ــی جس ــا توانای ــدارد ی ــد را ن ــوب از ب ــخص خ ــرای تش ــی ب چندان
موضــوع نــدارد، بســیار حائــز اهمیــت اســت. از مصادیــق ایــن حــق، حــق مراقبــت بهداشــتی از 
کــودک اســت کــه در همیــن زمینــه امــام رضــا g دربــارۀ بهداشــت کــودک نیــز فرمــوده اســت: 
ِبــیَّ ِفی  ــْیَطاَن َیَشــمُّ اْلَغَمــَر، َفَیْفــَزُع الصَّ ِبــیُّ n: اْغِســُلوا ِصْبَیاَنُکــْم ِمــَن اْلَغَمــِر َفــِإنَّ الشَّ »َقــاَل النَّ
ــاِن« )مجلســی، 1403ق، ج101: 91(؛ حضــرت رســول n فرمــود:  ــِه اْلَکاِتَب ی ِب ذَّ

َ
ــأ ــاِدِه َو ُیَت ُرَق

کــودکان خــود را از آلودگــی ناشــی از چربــی بشــویید و پاکیــزه کنیــد؛ زیــرا شــیطان، بــوی چربــی 
ــوّکل او، آزار  ــتگان م ــدازد و فرش ــت می ان ــه وحش ــودک را ب ــواب، ک ــد و در خ ــمام می کن را استش
ــوار  ــام بزرگ ــه آن ام ــت ک ــی اس ــا جای ــوی ت ــیرۀ رض ــودکان در س ــالمت ک ــت س ــد. اهمی می بینن
ــه اصطــالح، درخــت کودکــی را  ــز مــورد توجــه قــرار می دهــد و ب ــن مســائل را نی ــوف، ریزتری و رئ
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بــا مراقبــت و در عیــن برخــورداری از ســالمت کامــل مــورد مراقبــت خویــش قــرار می دهــد. ایــن 
توصیه هــا بــه طــور کلــی و جزئــی می تواننــد مبنایــی بــرای حقــوق شــهروندی کــودکان در نظــر 

گرفتــه شــوند کــه تاکنــون بــه صــورت جزئــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. 

عــالوه بــر حــق مراقبــت و ســالمت، حــق آرامــش و آســایش در خانــواده یکــی دیگــر از نیازهــای 
ــور  ــه ط ــه ب ــه البت ــت ک ــهروندان اس ــوان ش ــه عن ــودکان ب ــده ک ــناخته ش ــوق ش ــی و حق اساس
مشــخص، ناشــی از رفتــار والدیــن در خانــواده اســت. بنابرایــن هنگامــی کــه خانواده هــا، بــا کالم 
زیبــا و خوشــرویی بــا یکدیگــر روبــه رو می شــوند، همیــن رفتــار می توانــد باعــث آرامــش و ســالمت 
رفتــاری کــودک شــود. ایــن مســئله در آیــات قرآنــی نیــز ریشــه دارد. بــه طــوری  کــه برخــی آیــات 
بــا تشــبیه محیــط خانــواده و حتــی فلســفه ازدواج بــه »محــل آســایش و آرامــش«، نقــش تأثیرگــذار 
آن بــر پــرورش فرزنــدان شایســته را مــورد تأکیــد قــرار داده انــد. آیــه شــریفه زیــر بــه همیــن مســئله 
ْزواجــًا ِلَتْســُکُنوا ِإَلْیهــا 

َ
ْنُفِســُکْم أ

َ
ْن َخَلــَق َلُکــْم ِمــْن أ

َ
نیــز اشــاره می کنــد و می فرمایــد: »َو ِمــْن آیاِتــِه أ

ــُروَن« )روم،21(؛ و از نشــانه های  ــْوم َیَتَفکَّ ــات ِلَق ــَک لَی ــًة ِإنَّ ِفــی ذِل ًة َو َرْحَم ــَودَّ ــْم َم ــَل َبْیَنُک َو َجَع
او ایــن کــه همســرانی از جنــس خودتــان بــرای شــما آفریــد، تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد، و در 
میانتــان مــودت و رحمــت قــرار داد، در ایــن نشــانه هائی اســت بــرای گروهــی کــه تفکــر می کننــد. 

بــه همیــن دلیــل، در ســیرۀ رضــوی، اعتــدال و رفتــار تــوأم بــا حســن رفتــار یکــی از ویژگی هــای 
اساســی والدیــن بــرای تربیــت و پــرورش فرزنــد اســت. امــا رضــا g می فرماینــد: »اگــر مؤمنــی 
ــن  ــد ای ــادمانی یاب ــر ش ــرد و اگ ــرون نمی ب ــق بی ــق ح ــت، وی را از طری ــود عصبانی ــمگین ش خش
ــق  ــه ح ــتر از آنچ ــد بیش ــداری می رس ــه اقت ــون ب ــازد و چ ــل نمی س ــار باط ــندی وی را دچ خرس
ــم  ــار و ه ــم در کالم و رفت ــا g ه ــام رض ــی، 1405ق: 14(. ام ــن موس ــی ب دارد، نمی گیرد«)عل
ــوق  ــی از حق ــوان یک ــه عن ــواده ب ــایش در خان ــش و آس ــود آرام ــر وج ــش ب ــی خوی ــیرۀ عمل در س
ــت عواطــف و  ــت شــده ایشــان در راســتای تقوی اساســی کــودکان تأکیــد می کــرد. چنانکــه روای
تکریــم شــخصیت حاضــران در خانــه و در جمــع معاشــران بســیار نیکــو رفتــار می کــرد تــا بتوانــد 
الگویــی بــرای دیگــران باشــد. ابراهیــم بــن  عبــاس می گویــد: »هرگــز شــخصیتی برتــر از امــام رضــا
g ندیــدم. هرگــز پــای خویــش را مقابــل همنشــین خویــش، دراز نمی کــرد و پیــش از او تکیــه 
نمــی داد. بــه خدمتگــزاران دشــنام نمی گفــت، صدایــش بــه خنــده بلنــد نمی شــد و همــواره بــا 
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غالمــان و زیردســتان خــود، کنــار ســفره غــذا می نشســت«)اربلی، 1421ق، ج2: 247(. بــه نظــر 
می رســد در نظــر گرفتــن رفتارهــای نیکــو در میــان اعضــای خانــواده و برقــراری آســایش، آرامــش و 
رفتارهــای شایســته می توانــد الگویــی بــرای تغییــر رفتــار کــودکان بــه ســمت زندگی مســالمت آمیز 

و تــوأم بــا احتــرام بــا دیگــران باشــد. 

2-4. حق رفتار محبت آمیز و توأم با کرامت 

رفتارهــای سرشــار از محبــت و وفــادار یکــی از نیازهــای اساســی در حقــوق شــهروندی اســالمی 
بــرای کــودکان اســت کــه ایــن امــر نیــز می توانــد توســط والدیــن دنبــال شــود. توضیــح اینکــه، 
گاهــی والدیــن در مقابــل اصــرار زیــاد کــودکان بــر خواســته ای غیرمعقــول یــا غیرممکــن، رفتــاری 
تنــد و نامناســب  ابــراز می کننــد؛ ولــی حتــی در چنیــن موقعیتــی رفتــار محبت آمیــز مناســب تر و 
مؤثرتــر اســت. امیــه بــن علــی نقــل می کنــد: در ســالی کــه امــام رضــا  g حــج  بــه  جــای آورد و 
ســپس  بــه خراســان رفــت، مــن در مکــه همــراه امــام  g بــودم و امــام جــواد g نیــز همراهــش 
بــود. امــام  g بــا خانــه کعبــه وداع کــرد. وقتــی طوافش تمام شــد، بــه  طرف مقــام ]ابراهیــم[ رفت 
و در آنجــا نمــاز گــزارد. جــواد  gکــه خردســال بــود، بــر دوش موفــق )غالم حضــرت( طــواف داده 
می شــد. جــواد  g به طــرف حجــر اســماعیل رفــت، در آنجــا نشســت  و ایــن امــر مدتــی طــول 
کشــید. موفــق بــه او گفــت: جانــم بــه فدایــت  بــاد، برخیــز. او فرمــود: برنمی خیــزم تــا وقتی کــه 
خــدا بخواهــد و در چهــره اش غــم نمایــان شــد. موفــق خدمــت امــام رضــا  g آمــد و گفــت: جانــم 
 g  بــه  طــرف جــواد g  در حجــر نشســته، برنمی خیــزد. امــام رضــا g  بــه فدایــت  بــاد، جــواد
آمــد و فرمــود: برخیــز، ای حبیــب مــن. جــواد g فرمــود: چگونــه برخیــزم، در حالی کــه شــما بــا 
کعبــه چنــان وداع می کنیــد کــه گویــا هرگــز بــه ســویش بــاز نمی گردیــد! ]بــرای بــار ســوم[ امــام 
ــی،1405ق:  ــن موس ــت)علی ب ــواد  g برخاس ــن. ج ــب م ــز، ای حبی ــود: برخی ــا  g فرم رض
415(؛ از ایــن حدیــث سرشــار از صبــر و متانــت درمی یابیــم کــه امــام رضــا  g در مقابــل اصــرار 
جــواد  g هرگــز بــه او تنــدی نکــرد و بــا دعــوت وی بــه آنچــه بــه صــالح اســت، درس ادب و نزاکــت 
را بــه وی آمــوزش داده بــود. بــه طــور مشــخص، اســتفاده از جمــالت محبت آمیــزی چــون »قــم 
یــا حبیبــی « و تکیــه بــر صبــر و حوصلــه، فرزنــد خردســالش را چنیــن آمــوزش مــی داد کــه در برابــر 
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مقاومــت دیگــران بــا رفتارهــای مبتنــی بــر گفت وگــو رفتــار نمایــد.

ــه برداشــتی کــه از  ــا توجــه ب بــه عــالوه اینکــه، بی شــک هــر انســانی در هــر مقطــع ســنی، ب
ارزش و منزلــت  خویــش دارد، بــرای خــود احتــرام و شــخصیت قائــل اســت. هــر انســانی خــود 
ــز  ــوان نی ــودک و نوج ــود. ک ــع ش ــران واق ــرام دیگ ــورد احت ــه م ــت دارد ک ــت دارد و دوس را دوس
هــر چنــد بــه رشــد اجتماعــی و عقالنــی کافــی نرســیده اســت؛ امــا بــرای خــود احتــرام قایــل 
اســت. بدیــن  دلیــل رفتــار احترام آمیــز والدیــن و مربیــان نقــش مؤثــری در تربیــت و رشــد او دارد. 
عالمــه مجلســی در کتــاب بحاراالنــوار نقــل می کنــد: »امــام رضــا  g بــرای جــواد  g احتــرام 
ــن  ــد ب ــرد. محم ــره می ب ــیار به ــد بس ــت فرزن ــر در تربی ــیوه  مؤث ــن ش ــد و از ای ــل بودن ــیار قائ بس
ابی عبــاد کــه بــه تصویــب فضــل بن ســهل امــور نــگارش حضــرت رضــا g را بــه عهــده گرفتــه 
بــود، می گویــد: حضــرت رضــا  g همــواره از فرزنــد بزرگــوارش محمــد بــا کنیــه ]کــه نــزد عــرب 
عالمــت  بزرگداشــت و احتــرام اســت[ نــام می بــرد و می فرمــود: ابوجعفــر بــه مــن چنیــن نوشــت 
ــی  ــرد و کودک ــر می ب ــه س ــه ب ــواد  g در مدین ــام ج ــه ام ــا آنک ــن...، ب ــر چنی ــه ابوجعف ــن ب و م
بیــش نبــود، حضــرت رضــا  g وی را بســیار احتــرام می کــرد و نامه هایــی کــه از حضــرت 
جــواد بــه وی می رســید، بــا کمــال بالغــت و نیکویــی پاســخ می داد«)مجلســی، 1403ق، 
ــگ  ــودکان، فرهن ــرای ک ــه ب ــهروندی و توصی ــوق ش ــر حق ــب، از منظ ــن ترتی ج 12: 456(. بدی
رضــوی، فرهنــگ و جهان بینــی محبانــه اســت. امــام رضــا  g فرمودنــد: »و اجمــل معاشــرتک 
مــع الصغیــر والکبیر«)نــوری ،1407ق، ج8: 354(؛ بــا کوچــک و بــزرگ معاشــرت نیکــو داشــته 
بــاش. همچنیــن، امــام رضــا g از پدرانــش نقــل کــرده اســت کــه رســول خــدا n فرمودنــد: 
ْکُل َعَلــی َاْلَحِضیــِض َمــَع َاْلَعِبیــِد َو ُرُکوِبــَی َاْلِحَمــاَر ُمْؤَکفــًا َو 

َ
ــی َاْلَمَمــاِت َاْل َدُعُهــنَّ َحتَّ

َ
»َخْمــٌس اَل أ

ًة ِمــْن َبْعــِدی« )ابــن  ْبَیــاِن ِلَتُکــوَن ُســنَّ ْســِلیُم َعَلــی َالصِّ ــوِف َو َالتَّ َحَلــَب َاْلَعْنــِز ِبَیــِدی َو ُلْبــُس َالصُّ
بابویــه،1370: 54(؛ پنــج چیــز را تــا آخــر عمــر رهــا نخواهــم کــرد: و ســالم کــردن بــر کــودکان 

تــا بعــد از مــن و ســنتم رســم باشــد. 
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2-5. آموزش دوستی و امید به آینده 

امیدبخشــی بــه انســان و توســل به زندگی مطلــوب و ســعادتمند در آینــده یکی از نقاط برجســتۀ 
آموزه هــای اســالمی و رضــوی اســت. بــه نظــر می رســد پــرورش ایــن روحیــه در کــودکان می توانــد 
حقــوق شــهروندی آنــان را در حوزه هــای مختلــف قابــل حصــول بدانــد و کــودکان را بــه تــالش و 
کوشــش بــرای رســیدن بــه حقــوق خویــش جســور نمایــد. مطابــق فرهنــگ رضــوی، می تــوان بــه 
کالم و رفتــار امــام رضــا g اشــاره نمــود کــه در تبییــن کمــال عقــل، 10 ویژگی عینــی و مصداقی 
را معرفــی می کنــد: »عقــل هیــچ انســان مســلمانی تمــام نمی شــود، مگــر آنکــه 10 ویژگــی در آن 
باشــد؛ نیکــی از او امیــد رود، از شــر او در امــان باشــند، نیکــی انــدک از دیگــران را زیــاد شــمارد، 
ــود، در  ــته نش ــردم خس ــت م ــت حاج ــاب آورد، از درخواس ــه حس ــدک ب ــود را ان ــاد از خ ــی زی نیک
سراســر عمــر خــود از دانش انــدوزی خســته نشــود، فقــر در راه خــدا در نــزد وی محبوب تــر 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 هیچ کــس را نبینــد، مگــر آنکــه بگویــد: او بهتر از مــن و پارســاتر از 

مــن اســت...«)ابن شــعبه حرانــی، 1404ق: 443(.

ــی و  ــن امیدبخش ــی از ای ــش مهم ــق ورزی، بخ ــتی و عش ــی دوس ــای آن یعن ــت و جلوه ه محب
زندگــی تــوأم بــا حســن خلــق محســوب می شــود. بــه همیــن ترتیــب، رفتارهــای محبت آمیــز در 
ســیره امــام رضــا g از راه هــای دیگــری نیــز حاصــل می شــود کــه از جملــه داشــتن دوســتان 
زیــاد و گشــاده رویی در میــان جامعــه اســت. از حضــرت رضــا g پرســیدند بهتریــن آســایش در 
دنیــا چیســت؟ می فرماید: »وســعت منــزل و زیــادی دوستان«)مجلســی، 1403ق، ج71: 177(. 
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 می دهــد. امــام رضــا 
g بــه مناســبت های گوناگــون روح اندیشــیدن بــه آینــده و ایمــان بــه آینــده ای روشــن را در وجود 
ــُة اْلَقاِئــُم اْلُمْنَتَظــُر ِفــی َغْیَبِتــِه اْلُمَطــاُع ِفــی ُظُهــوِرِه  یــاران خــود زنــده می کــرد و می فرمــود: »اْلُحجَّ
ْرَض 

َ
اْل

ُ
ــی َیْخــُرَج َفَیْمــَل ُه َعــزَّ َو َجــلَّ َذِلــَک اْلَیْوَم َحتَّ َل اللَّ ْنَیــا ِإالَّ َیــْوٌم َواِحــٌد َلَطــوَّ َلــْو َلــْم َیْبــَق ِمــَن الدُّ

َعــْداًل َکَمــا ُمِلَئــْت َجْورا«)ابــن بابویــه قمــی، 139۵ق، ج2: 372(؛ 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 می نمایــد، تــا ظهــور کنــد و زمیــن را پــر از عدالــت کنــد؛ همان گونــه کــه از 

ســتم پــر شــده اســت. 

نتیجه گیری 

حقــوق شــهروندی در اســالم دارای وجــوه تمایــز خاصــی بــا حقــوق شــهروندی مطــرح شــده در 
غــرب و آموزه هــای عرفــی اســت. بدیــن معنــا کــه تکیــه بــر آموزه هــای شــرعی، تکیــه بــر وحدانیت 
و خداپرســتی، معنویت گرایــی و توأمانــی اخــالق و تربیــت انســانی باعــث شــده تــا شــکل خاصــی 
ــا  ــت، ام ــد اس ــی جدی ــد مفهوم ــهروندی هرچن ــوق ش ــرد. حق ــکل بگی ــهروندی ش ــوق ش از حق
ــر  ــد ب ــرا تأکی ــت. زی ــوار نیس ــدان دش ــات چن ــات و روای ــای آن در آی ــر و مؤلفه ه ــایی عناص شناس
ــی  ــول گرام ــیرۀ رس ــات، س ــات و روای ــهروندی در آی ــئولیت های ش ــری و مس ــت، آزادی، براب عدال
اســالم و امامــان معصــوم b از جملــه امــام رضــا g قابل مشــاهده اســت. بررســی حاضر نشــان 
داده اســت کــه کرامــت محــوری و حــق احتــرام و رفتــار محبت آمیــز، حــق بهداشــت و ســالمت 
جســمی، توجــه بــه صفــات نیکــو و رفتارهــای دوســتانه و مهربانانــه، دوســتی و محبــت و امیــد بــه 
آینــده همگــی در ســیرۀ رضــوی مــوج می زنــد؛ بنابرایــن هنگامی کــه یــک نظــام فکــری بــر مبنــای 
ــودکان از دوران  ــوق ک ــه حق ــوم g هم ــه از کالم معص ــأت گرفت ــی و نش ــای دین ــن و آموزه ه دی
بــارداری، نــوزادی، کودکــی، نوجوانــی و حتــی ســنین بزرگ ســالی را بــه صــورت توأمــان )حقــوق 
و مســئولیت(های والدیــن و فرزنــدان در نظــر می گیــرد، می تــوان یــک الگــوی کاملــی از حقــوق 
شــهروندی تلقــی شــود کــه می توانــد در قالــب اســناد الــزام آور حقوقــی و در اعالمیه هــای حقــوق 
شــهروندی اســالمی دربــارۀ کــودکان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. از ایــن نظــر، حقــوق شــهروندی 
کــودکان در اســالم بــا تکیــه بــر ســنت رضــوی هــم در حیطــۀ نظــری و هــم در حیطــۀ عملــی دارای 
عناصــر و نشــانه هایی اســت کــه برخــالف اســناد بین المللــی کــه بــه صــورت کلــی بــه ایــن مســئله 

می پردازنــد، بــه صــورت جزئــی و در قالــب رفتارهــای عملــی آن را نشــان می دهــد. 
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