
 

 حقوق کودک در قرآن

 *موسوی ساجده سادات

 مقدمه
کودکی، دکی از مراحل رشد ان وانی اسو . اهمیو  ادون مرحلوا توا آنجاسو  کوا 

های قرآنی، با آن تواا و اهومام خاصی دارد؛ زدرا آدنده هر شخصوی بوا دوران  آموزه
کودکی او واب وا اس . دانشمندان علوم ااوماعی نیز با ادن موضوو  تواوا خاصوی 

هنوی اوامع ان انی، در ارو تواا کامول بوا کودکوان اند؛ زدرا تکامل مادی و م داشوا
قوانین  1اس . از ادن رو حتوق کودکان در ااوما  با هیچ امری محدود نخواهد بود.

چوا   ایرد. حتوق کوودک، اس م، زندای آدمی را از قبل توسد تا سحظا مرگ در بر می
ای  همیو  ودوژهحتوق وااب و چا وظادف اخ قی، با عنوان دکی از ادن قوانین از ا
های  هوا و آسویب برخوردار اس ؛ زدرا نهال واود کودکان هموواره در مهورض آف 

تردن حتوق کودک از منظر قرآن و روادوات بررسوی  در ادن متاسا مهداونااون اس . 
های عاطفی، روانی و ااوماعی کا بوا واسوطا رعادو  نکوردن حتووق  شده و آسیب

 شود. شود، بیان می میم لد کودک بر کودکان و اامها تحمیل 

 حقوق کودک قبل از تولد 

 انتخاب مادر شایسته . 1

کوشوند توا ازدواج و انوخواب هم ور را اموری  های م موم می بر خ ف آنچا رسانا
                                                           

 . کارشناو ارشد علوم قرآن و حددز *

هادی از  مجلا درو ؛«هما چیز در خدم  مصاسح عاسی کودک :اس م و حتوق کودک» ؛احمد بهشوی .1
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دانود؛ زدورا دکوی از حتووق  شخصی الوه دهند، اس م آن را امری فرا شخصوی می
دنش هم ور انوخوابی کودک قبل از توسد ادن اس  کا هور دوک از واسوددنش، در اوز

 تواا ه وند.  ای کا موأسفانا ایلب زواین با آن بی ساأم  1شاد وا کرده باشند؛

 الف( ایمان و تدین

َو ال : »نداس  تا زمانی کا ادمان بیاور کردهاز ازدواج با مشرکان منع را قرآن م لمانان 
ِمنَّ   َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَّاِ   ْْ ی ُیإ موان دد توا ادوریا هم ورى نگرا بو کهواى مشور و زن 2:َحتَّ

 .  «اورندیب

 ب( اصالت خانوادگی 

ُب »قرآن در آدا  یِّ ََ ال َیْخإُرُج ِإالَّ َنِكإةاً   َو اْلَبَلُة الطَّ يب َخُبإ ِه َو الَّ بِّ ََ ِن  َْ
ِِ ن یسورزم 3:َیْخُرُج َنباُتُه ِب

ا کونی  ید و آن )سورزمدآ رون مییاهش با اذن پرورداار  )فراوان و پربار  بی، اکپا
، محی  خانواده را با سرزمین «ددآ رون نمییر بیخ و بی کاهش  از اندید اس  )ایپل

 پاک و سرزمین ناپاک تشبیا کرده اس  کا بر ایاهان خود تأثیرات م وتید دارند.

 ج( عقل و هوش

ها در زنودای، بوا عتول و هوشوی کوا از واسوددن بوا ار   آدنده کودکان و رو  آن
ناُكْ َ»  فرمووده اسو : کا امام علی؛ چنانبرند، ب وگی دارد می َََِإیا نْزِویج   َ َ َََو  نِإنا ناِءَف  ْمق  ََاْلح 

اعٌَ اَِضي  ه  َُوْلد  ٌءَو  ال  اَب   ُ ت  از ازدواج با شخصوی کوا از سحواه ذهنوی دچوار اخوو ل  4:ُصْحب 
اس ، بسرهیزدد؛ زدرا در صورت ازدواج، زنودای بوا ب سو  و فرزنودانش نیوز تبواه 

   «.شوند می

 سمی و روانید( سالمت ج

هر دک از واسددن از س م  ا می و روانی، آرامش خانواده را بوا  نبودن برخوردار
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شود. کودک مووسد شده در چنوین  برد و مانع تربی  صحیح فرزند می مرور از بین می
شوود. اودادی واسوددن،  مطلوبی، ناخواسووا درایور مشوک ت واسوددن موی محی  نوا
ااور اوانوان بوا  1ظلد بزرای با اوسو . کند کا میهای ادی بر کودک وارد  آسیب

دق  بیشور و مهیارهای صحیح شردک زندای خوودش را انوخواب کننود، بوا چنوین 
 رسانند. مشک تی نیز دس  و پنجا نرم نکرده و با کودکان خود نیز آسیب نمی

 حق حیات جنین . 2

وردار اسو  و ها از ح  حیوات برخو مانند ددگر ان ان ،انین بهد از اسوترار در رحد
در فضای اامها اهانی مانند حتوق موادر، افکاری نبادد مورد ظلد قرار بگیرد. شیو  

فتور مواسی، فرهنگوی و ماننود ح  ت ل  بر بودن و فورو  انوین و ... دوا موواردی 
ای مواا برای ست  انوین شوده و بوا واسوددن ااوازه داده  مشک ت ااوماعی، بهانا

انین تصمید بگیرند. در حاسی کوا قورآن از کشوون  شود تا برای نگهداری دا ست  می
ُن  ِإْمََلق   َخْشَیةَ  َأْواَلَدَُّْم  َتْقُتُلواْ  اَل  َو »فرزندان با شدت نهی کرده اس :  إاَّم َنْرُزُقُهْم َو  نحَّ  2: ِإیَّ

هوا و شوما را روزى  ا آنکود دید، مایشکو فرزندان خود را از ترو فتر و تنگدسوی ن
 «.دیده می

شوود و  مجورم تلتوی موی ،و عامل با آناس  نظر حتوق اس م، ارم  ست  انین از
توا از ادون  3برای خاطیان )مادر، پزشک موخصص و...   ددا و حبس مترر شده اس 

شود و هیچ امری اوز  های واهی ارفوا  ح  ست  انین از پدر و مادر با بهانا ،طرد 
. رئیس وق  سازمان در خطر بودن س م  مادر، ح  زندای را از کودک سلب نکند

 304هوزار و  9را  69، آمار ست  انین در سال 98سال   پزشکی قانونی در ارددبهش 
هوزار سوت  در  450مورد و با طور کلی سواتنا  143هزار و   9، 97سال  مورد و در 

کودکان دخور را بهد از با دنیوا آمودن  ،در دوران ااهلی  4کشور را اع م کرده اس .
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ح  حیوات را  ،های واهی کردند و موأسفانا اکنون واسددن ااه با بهانا یزنده با اور م
 ایرند! از انین خود قبل از توسد می

 نفقه و ارث جنین . 3

از دددااه اس م انین بهد از انهتاد نطفا، با عنوان دک ان ان شخصی  حتووقی دارد 
احب امووال خوود صو ،ایورد و مانند سادر اعضای خانواده، با او نفتا و ار  تهل  می

هوا و   بوا عمول بوا توصویا 1اداره ماسی او بوا عهوده وسوی او خواهود بوود. و باشد می
رهنمودهای اس می، ح  و حتوق مادی و مهنوی کودک و واسددن در زندای از بین 

هوای  اناه و بوا بهانوا صدا و بی نخواهد رف ؛ دهنی ح  حیات انین قبل از توسد، بی
شود تا بهد از توسد، در فتور  ا  خرج نمی دا اموال و دارادیشود  واهی از او سلب نمی
 با زندای اداما ندهند.

 حقوق کودک بعد از والدت 
تردن بنیاد و بنیان ااوماعی از دددااه اسو م اسو  و زن و شووهر،  خانواده، محبوب

کوودک  2اس .محصول ادن پیوند  ،کودک کااند  کانون پر مهر خانواده را تشکیل داده
ز توسد نیز دارای حتوقی اس  کا عبارتند از: انوخاب نام نیوک، حو  تغ دوا بوا پس ا

 شیر مادر، ح  بازی، ح  تهلید و تربی  و ح  مهرورزی و تکردد.

 انتخاب نام نیک . 1

کودک بهد از توسد، انوخاب نامی شاد وا توس  واسددن اسو ؛ زدورا اسود اوسین ح  
ثر مخربی بر فرزند دارد کا ااه توا پادوان ا ،مهرف هود  اوس . انوخاب نام نامناسب

عمر با او همراه خواهد بود. موأسفانا امروزه با اای ا اشوون نوام نیوک بور فرزنود، 
ها ادجاد شده تا اسوامی بوا روز و خواص بور فرزندشوان  سخ  میان خانواده رقابوی

آموده اسو   آنکا با اثر ناپ ند آن نام بر فرزند خود بیانددشند. در روادوی بگ ارند، بی
بوا او  پیوامبر .ال کوردؤدرباره ح  فرزند  بر خوود سو کا شخصی از پیامبر
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ْحِكُنَ»فرمود:  هََََُُ نْاًَََاْسم  ك  ْوِضعًاَح  ْعُهَم  َض  ُهَو  ب  د 
 
َأ نام و توربیوش را نیکوو کون و بورای او  1:و 
با نامگو اری کودکوان قبول از توسود توصویا و  نیز امام علی«. شغلی در نظر بگیر

کودک، نوامی  [ برایاز ان ی نداشون اط    حوی در صورت]»  کرده اس : سفار
ای کا سوت  شوده اسو ، در روز رسوواخیز شوما را م قوات  انوخاب کنید؛ زدرا بچا

نام، در دنیوا و  2«.اودد چرا برای من اسمی انوخاب نکردی؟ کند و با پدر خود می می
ابی، زدبا و منطب  با شراد  ددنی و آخرت همراه ان ان خواهد بود. پس بادد اسد انوخ

 فرهنگی اامها باشد تا تأثیرات نیکودی بر کودک بگ ارد.

 حق تغذیه با شیر مادر . 2

َ»مندی از شیر مادر، دکی ددگر از حتوق کودک اسو :  بهره ُهننا د  ْوَل 
 
َأ اُتَُیْرِضنْعن  اِلند  اْلو  و 

ْيِنَ اِمل  ْيِنَك  ْول  ها ادن باور  سال«. ا دو سال تمام شیر دهندو مادران بادد فرزندان خود ر 3:ح 
کند، اما امروزه دانشمندان ثابو   واود داش  کا شیر مادر نیاز کودک را برطرف نمی

ای اس  کا در ساعات مخولف روز و با تواا بوا  اونا   اند ترکیبات شیر مادر با کرده
َ» موده اس :فر خدا کند. رسول نیاز و رشد کودک، موناسب با نیاز او تغییر می نْي   ََل 

بَِ َِللصا هََىِّ مِّ
ُ
ِنَأ ب  ْيٌرَِمْنَل   «.  برای شیرخوار چیزی بهور از شیر مادر  نی   4:خ 

با سبب محکد شدن ساخوار بدنی کودک و  ،اهمی  شیر مادر در دوران شیرخوارای
محروم کردن کودکان از شویر موادر نوا تنهوا بوا  5ایری ساخوار روحی اوس . شکل

زند. مکیدن شیر در آیوو   بلکا با روحیا او نیز ضربا می رساند؛ یآسیب ما د او 
 کند. تر اس ، تأمین می مادر، نیازهای عاطفی کودک را کا از هر نیازی مهد

 حق بازی . 3
کا بوا رشود  6از ددگر حتوق کودک، فراهد کردن شراد  بازی موناسب با سن اوس 
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درسووی و  د. کودکانی کا باکن ا  کمک ب یاری می ا می، روحی، فکری و عاطفی
فرمووده  امام صادق اند. ه بهر اند، از رشد ذهنی مناسب بی اندازه کافی بازی نکرده با

ِعَ» اس : َََد  و   ْ َََاْب ين  ِْ َِس ْبع  ُبَس  ْلع  همراهوی  «.فرزندت را رها کن تا هف  سال بازی کند 1:ی 
ادات با آن تواوا سا ددگری اس  کا در روأو مشارک  واسددن در بازی با کودک، م 

ْنَ»فرموده اس :  چنانکا امام علی 2؛اس  شده َََم  ان  هَََُك  اََل  نب  ٌدَص  ل  ای  هر ک وی بچوا 3:و 
کوردن، راهکواری کواربردی  افون و رفوار   کودکانا سخن«. دارد، بادد با او بچگی کند

 توردن و برای برقراری ارتباط با کودک اس . دادایری با همراه بازی و نشاط، شیردن
و  کورد بوازی می ح ون  اموام بوا ثرتردن رو  تربیوی اس . حضرت زهوراؤم
ای ح ن! مانند پدرت با . حو  را صوردح بیوان کون و خودای منوان را »اف :  می

 4«.توز دوسوی مکن عبادت نما و با ان ان کینا
اشوود. هور چوا  دنبال علی )نووه اموام  موی»اودد:  می دکی از نزددکان امام خمینی

را پیدا نکردم تا ادنکا اح او کردم با اتاق حضرت امام رفوا اس . ددودم  اشود، او
دهود و بوا او بوازی  آقا در دک طرف اتاق اد واده و توپ را با طورف علوی ق ول موی

 5«.کند می
، در کیود دارنودأشناسان بور آن ت ترکیب بازی و آموز ، روشی اس  کا امروزه روان

هوای پور هیجوان و  دول مخولوف، از بوازیبرخی کودکان ادن عصور بوا دتحاسی کا 
اوادی بورای  ،های آپارتموانی کوچوک خانا .همراهی واسددن در بازی محروم ه وند

تخلیا هیجانات ندارد و ایلب واسددن موأسفانا با تواا بوا سوبک زنودای اموروزی، 
کودکان بادود بوا تنهوادی رو ادن از فرص  بازی و تمرکز بر ع د  کودک را ندارند. 

 نند. عادت ک

 حق تعلیم و تربیت. 4

موورد  در اما رو  تربیوی قرآن ؛دکی از حتوق اصلی آدمی، ح  تهلید و تربی  اس 
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تهامل و ارتبواط بوا  اس ؛ بددن مهنا کابخشی و مهربانی اسووار  بر پادا آااهی ،کودک
َْ  َو » از همان ابودا با محب  همراه باشد: بادد کودک  َیاُبنَیِّ اَل  َیِعُظهُ  ُهَو  َو  اِلْبِنهِ  ُلْقَماُن  َقاَل  ِإ

هِ  ُتْشِرْك  ْرَك  ِإنَّ  ِباللَّ ا او را پنود کا ستمان با پ ر  در حاسی کهنگامی را  1:َاِظیَم  َلُظْلَم  الشِّ
ظلموی  ،کرا شوردز ؛و هموا قرار مده دکزم، براى خدا شرداف : اى پ ر عز ،داد می

إهَ  ِإنَّ  َبنِیِّ  َیا َیْعُقوُ   َو  َبِنیهِ  ِإْبَراِهُم  بِها  َی َوصَّ  َو »در آدا «.  بس بزرگ اس   َلُكإُم   اْصإَطَفی اللَّ

یَن  ْسإِلُموَن  َأنإُتم َو  ِإالَّ  َتُمإوُتنَّ  َفََل  الةِّ ، هتووبدو حضورت  دیابوراهحضورت  2،«مُّ
ادون دو  ردنود.کا ین خود، دهنی پیروی از ددن ح  و اس م توصودیرا با آ شان پ ران
اسهی در بیان مفاهید اعوتادی اسو  کوا بوا سحنوی  یاوسیا ای از رو  انبیا و نمونا ،آدا

اند. ادن کار سبب انوتوال    مورد خطاب قرار دادهی  ا بُنَ دفرزندان را با عبارت ) مهربانانا
ا اری کو م را  ثیرأشود. بار اح اسی متب  کلمات، میزان ت محب  پدر با فرزندان می

ُكْ َ»ه اس : فرمود بات خواهد برد؛ چنانکا پیامبر اکرم د  ْوَل 
 
ْكِرُمواَأ

 
نْرَََأ ْ َُیْغف  ُُ ب  د 

 
واَأ ُْ ْحِك

 
َأ و 

ُكْ َ «. با فرزندان خود احورام بگ اردد و آنان را خوب تربی  کنید تا آمرزدده شوودد 3:ل 
با ثمور رسویدن تو   خوانواده در تربیو  صوحیح  بنا بر ادن حددز شردف، شرط

 ردن محیطی آرام، امن و مهنوی اس . اس می، احورام در محی  خانواده و فراهد ک
در دوک  ،وظادف واسددن و چگونگی تربی  اس می را با تفکیک سن ائما اطهار

فرزنود »فرموده اسو :  علی برای متال امام4اند. هسی ود تربیوی من جد ترسید نمود
و  ،و در هف  سال دوم با او ادب آموخووا ،در هف  سال نخ   زندای آزاد ا ارده

ادن سبک رفواری در زندای علموادی  5«.شود سال سوم با خدم  ارفوا می در هف 
و... قابل مشاهده اس . عماداسددن طباطبادی،  و امام خمینی مانند ع ما طباطبادی

کوردم؛ اموا  شدم، سو م موی یوقوی با محضر امام وارد م»اودد:  می خمینی نوه امام
نود و خیلوی دسنشوین بوا موا برخوورد ادشان سهی داشوند کا زودتر با مون سو م کن

                                                           

 .13. ستمان: 1

 .132. بتره: 2

 .222؛ ص  مکارم األخ ق فضل بن ح ن طبرسی؛. 3
فصلناما علمی پژوهشی دانشکده  ،نگاهی با وظادف تربیوی پدر در برابر کودک» ر.ک: مجید وزدری؛ 4.

 .565-584، ص 1381، شماره چهارم، زم وان 52ل ادبیات علوم ان انی دانشگاه تهران؛ سا
 .223؛ ص  مکارم األخ ق فضل بن ح ن طبرسی؛ 5.
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اار تربی  افواری و عملی همراه بوا محبو  بوا کوودک عرضوا شوود،  1«.کردند می
 ااه از ذهن او محو نخواهد شد. هیچ

 حق مهرورزی و تکریم کودک. 5

طور کا با ی ای ا ود نیواز دارد، محوواج یو ای روح، دهنوی محبو   کودک همان
اساو تغییر سن و شراد  کودک بوا خووبی  را بر  واسددن بادد ادن نیاز طبیهی 2اس .

ورزی  برای مهور مانند بوسیدن های مخولفی رو  در سیره ائما اطهارپاسخ دهند. 
ْكِثُرواَِمْنَ»فرموده اس :  امام صادق .واود دارد

 
ِدُكْ َََأ ْوَل 

 
َأ ِِ َََُقْبل  ًِ ن ج  ر  َد  ٍِ ن َُقْبل 

ُكْ َِبُكن ِّ َل  ِإنا ف 
َِِ ْا ای در  دراوادر هر بوسویدن، برای شما زدرا  ؛ن خود را زداد ببوسیدفرزندا 3:ِفيَاْلج 
عزدوزم و سو م کوردن مانند آمیز  نامیدن کودک با اسفاظی زدبا و محب  «.اس بهش  

 ،اسو . بنوا بور روادوات های مهرورزی در سیره مهصوومین با او، از ددگر رو 
هوا سو م  اد  تواضع بوا آنکرد، با نه از کنار کودکان عبور می ااههر  پیامبر اکرم

 4کرد. می
شود نیز از ددگر موارد تکردد و تربیو   هادی کا با کودک داده می عمل کردن با وعده
کنود، صوداق  را نیوز بوا او  بر محبووی کوا بوا او منوتول موی افزونکودک اس  کا 

َ»فرمود:  خدا آموزد. رسول می ان  ْبي  واَالصِّ ِحب 
 
اَََأ َِإا  ُموُهْ َو  َاْرح  ن و  ُُ ُفنواَل  نْيئًاَف  ُموُهْ َش  َُ نْد ع   5 :و 

فرزندانوان را دوس  بداردد و با آنان محب  کنید و هر وق  با آنان وعده داددد، بوا 
هوای تکوردد و  ه از راددگور مشوورت خواسوون از کوودک نیوز دکوی «. آن عمل کنید

ی یِإنِّ  َیاُبنیَّ  َقاَل »بزراداش  اوس :  ََ بُحَو أَ  َأنیِّ  اْلَمَناِم  فیِ   َأ َْ
ا َما َفانُظْر   ََ

افو : اى   6:َتَری 
پس بنگر چا نظور  ،برم ا تو را سر میکند یب فرزند خردساسد، من مرتب در خواب می

                                                           
 .21؛ ص هادی از سیره امام خمینی برداش . ی مهلی راادی؛ 1
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ثیر م ووتیمی بور روحیوا و أمشاهده چنین برخوردهادی از طرف خانواده ت«. دهی می
ر کمرن  هادی کا عش  و احورام در میان اعضا با مرو آرامش کودک دارد. در خانواده

 شک کودکان دچار آسیب عاطفی خواهند شد. شود، بی
شوود.  موأسفانا در اامها امروزی، چنین حتووقی کموور دربواره کودکوان رعادو  می

برخی کودکان با سبب شراد  زندای، با محرومی  از ب یاری از ادون حتووق بورای 
میوان کوانون های زندای مشغول با کار ه وند. ددگر کودکانی نیز کا در  ک ب هزدنا

خانواده ه وند، از ادن حتوق با تماما برخوردار نی وند؛ زدرا شوراد  کواری واسوددن 
کا ااه هر دو نفر شایلند، فشار کاری واسددن و خ وگی آنان، یرق شدن کودکوان در 

 ،هوا کودک ای و ا راندن بخشی از ساعات روز در مهود های رادانا ها و سرارمی بازی
ودکان و واسددن بیشور شود و با تبع آن، محبو  عمیتوی کوا سبب شده فاصلا میان ک

 تر شده اس .  بادد با واسطا در کنار دکددگر بودن رقد بخورد، کمرن 

 حق کودک یتیم . 6

؛ از ادون های ااوماعی، روحی و ا می ه وند کودکان دوید بیشور در  مهرض آسیب
َُُّلوَن »سو : قرآن درباره رعاد  حتوق آنان با صراح  هشودار داده ا رو ُْ إيیَن َیإ ِإنَّ الَّ

َُُّلوَن في  َأْمواَل اْلَیتامی ُْ ما َی ًَا َو َسَیْصَلْوَن َسعیراً   ُظْلمًا ِإنَّ ا امووال کو انی کهمانا  1:ُبُطوِنِهْم نا
برنود و بوا  د خود فرو میکا آتش در شک   ین ندخورند، از ا مان را با ظلد مییود

فرموده اسو :  خدا رسول«. آن را بچشند ند و حرارتدزودى در آتش فروزان درآ
نیاز اوردد، خداونود بوا سوبب ادون کوار  هر کس دویمی را سرپرسوی کند تا آنکا بی»

خورنده مال دوید وااب سواخوا  چنانکا دوزخ را بر کند؛ هد بهش  را بر او وااب می
  2«.اس 

 گیری نتیجه
حتووق و مزادوای مهینوی های آسمانی اس م، هما کودکان از دخور و پ ور،  در آموزه

                                                           

 .10ن اء:  1.
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رحموی در حو  آنوان بواز داشووا  دارند و همگان از ا عمال هر اونا خشوون  و بوی
اند. ادن در حاسی اس  کا پیش از اس م، میان اعراب و ددگر اقووام، کودکوان در  شده

منود نبودنود. اهمیو  و  وضع نامناسبی قرار داشوند و از کموردن حتوق عادی نیز بهره
ها نا فت  پس از توسد، بلکا پیش از توسود  اس م تا آنجاس  کا آن ارز  کودکان در

نیز دارای حتوقی ه وند. ازافا نی   اار بگودید اس م، اسواو حتووق بشور را بوا 
 ا اری کرده اس . حتوقی کا برای کودکان در نظر ارفوا، پادا

 فهرست منابع

 کتب

؛ چواپ اول، قود: نشور طاسب یمناقب آل أبشهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی؛   ابن .1

 ق.1379ع ما، 

  .1388؛ چاپ دوم، تهران: نشر میزان، دددای اطفال در حتوق ادران بزهبیگی، امال؛  .2

؛ چواپ اول، تهوران: حتوق فرزنود بور واسوددن از نگواه اسو محاج شردفی، محمدرضا؛  .3

  .1374انوشارات سینا، 

 ق.1409 ، یاسب آل؛ قد: مؤس ة هایوسائل اسشحر عاملی، محمد بن ح ن؛  .۴

؛ تهران: مؤس ا تنظید نشور و آثوار هادی از سیره امام خمینی برداش راادی، ی مهلی؛  .۵

  .1392، امام خمینی

ف د؛ چواپ چهوارم، قود: انوشوارات اسشور ارم األخو قکومطبرسی، فضول بون ح ون؛  .۶

 ق. 1412، اسرضی

 .ق1414، ة؛ چاپ اول، قد: داراستتافاتماسیطوسی، محمد بن ح ن؛  .7

؛ تصحیح علی اکبر یفواری و محمود آخونودی؛ تهوران: یافکاس کلینی، محمد بن دهتوب؛ .۸

 ق.1۴۰7  ة،یوب اإلس مکداراس

؛ چواپ اول، تهوران: انوشوارات زهود، حتوق فرزندان از نظور قورآن و سون سباف، فردبا؛  .۹

1385 .  

 ق.1۴۰3 : دار احیاء اسورا  اسهربی،چاپ دوم، بیروت ؛بحاراتنوارمجل ی، محمدباقر؛  .1۰

 ق.1400؛ چاپ اول، بیروت: اعملی، مصباح اسشردها؛ من وب با امام اهفر صادق .11

  .1386؛ قد: بوسوان کواب، البرگ زندایخو، مهدی؛  نیک .12



   61  حقوق کودکان در قرآن 

؛ تهوران: شورک  چواپ و نشور حتوق موتابل کودک و وسوی در اسو موزدری، مجید؛  .13

  . 1384اسملل،  بین

 مقاالت
؛ مجلوا «هما چیز در خدم  مصاسح عاسی کوودک اس م و حتوق کودک:»بهشوی، احمد؛  .1

 .67و  66هادی از مکوب اس م؛ سال چهاردهد، شماره دوم، ص  درو

نگاهی با وظوادف تربیووی پودر در برابور کوودک از دددفصولناما علموی »وزدری، مجید؛  .2

، شوماره چهوارم، زم ووان 52پژوهشی دانشکده ادبیات علوم ان انی دانشوگاه تهوران؛ سوال 

 .565-584 ، ص1381

 ها سایت

؛ «هووزار ییرقووانونی125؛ هووزار سووت  انووین در کشووور 450سوواسی »همشووهری آن دوون؛ 

   .482823، کد خبر: 17/11/1398


