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Background and Aim: Human rights as a universal approach have various 

dimensions which are defined as children’s rights and including the right to 

happiness. This approach, particularly with the advent of universal declaration 

and convention on protecting children’s rights has become more common. The 

main purpose of this study is to look at the right to happiness of children as one 

of the important manifestations of human rights in contemporary era. 

Accordingly, the main question of this research is what are the most important 

strategies for realization of the right to happiness of children? 

Materials and Methods: According to the aim of the present study, the 

descriptive - analytical approach has been chosen as the method of the present 

study which has collected the relevant information by the documentary and 

library method. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and confidentiality have been observed. 

Findings: Paying attention to the characteristics and behaviors of children 

friendly nature, providing conditions for children’s social participation, creating 

conditions to form children Friendly City is one of the strategies that can pave 

the way for children to achieve happiness. Meanwhile, reducing the role of men 

in building urban spaces and paying attention to emotional and emotional 

characteristics of children in designing social, educational and urban 

environment can be considered as a kind of support for children’s happiness 

based on universal human rights approaches.  

Conclusion: The realization of the right to child happiness needs to change the 

attitudes of social and urban life in favor of children 's rights . 
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 مقاله پژوهشی

 (66-55صفحات )

 حقوق بشر در عصر مدرنای از حق بر شادی کودکان، جلوه

 1مهری توتونچیان

     .، تهران، ایرانشهید بهشتیعلوم پزشکی ، دانشگاه پژوهشگر مرکز اخالق و حقوق پزشکی، حقوق فقه و دکتری .1
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 چکیده

طور مشخص، حقوق کودکان و از جمله حق بر شادی یکی از عنوان یک رویکرد جهانی دارای ابعاد مختلفی است که بهبشر بهحقوق :زمینه و هدف

کودکان رواج بیشتری به  های مختلف جهانی در زمینه دفاع از حقوقها و کنوانسیونویژه با ظهور اعالمیهاین رویکرد، به. رودابعاد آن به شمار می

 .بشر در دوران معاصر استهای مهم حقوق هدف اصلی پژوهش حاضر، نگاهی به حق بر شادی کودکان به عنوان یکی از جلوه. خود گرفته است

اسنادی و  تحلیلی به عنوان روش پژوهش حاضر انتخاب شده است که به شیوه-با توجه به هدف پژوهش حاضر، رویکرد توصیفی :ها مواد و روش

 .آوری نموده استای، اطالعات مربوطه را جمعکتابخانه

 .در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است :مالحظات اخالقی

رسد توجه به خصوصیات و نظر میترین راهکارها برای تحقق حق بر شادی کودکان کدام هستند؟ به سؤال اصلی پژوهش که مهم طبق :ها یافته

از جمله « دوستدار کودک»گیری شهر رفتارهای طبیعت دوستانه کودکان، فراهم کردن شرایط مشارکت اجتماعی کودکان، ایجاد شرایطی برای شکل

ش مردان در ساختن فضای ضمن اینکه، کاستن از نق. تواند راه را برای دستیابی کودکان به حق بر شادی فراهم سازدراهکارهایی است که می

تواند نوعی حمایت از حق بر های اجتماعی، آموزشی و شهری نیز میشهری و توجه به خصوصیات عاطفی و احساسی کودکان در طراحی محیط

 . شادی کودکان بر مبنای رویکردهای حقوق بشر جهانی در این زمینه تلقی شود

 .های زندگی اجتماعی و شهری به نفع حقوق کودکان استغییر رویهتتحقق حق بر شادی کودکان، نیازمند  :گیری نتیجه

 .حق بر شادی، حقوق کودکان، دوستدار کودک، حقوق بشر :کلمات کلیدی
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 مقدمه
کودکان به عنوان بخش مهمی از جامعه  :بیان موضوع -9

نیازمند فراهم شدن شرایطی هستند که به شکل قابل توجهی 

و جایگاه آنان را در مسائل و موضوعات اجتماعی بتواند نقش 

از سوی دیگر، کودکان به دلیل شرایط . مورد توجه قرار دهد

خاصی که بر زیست اجتماعی آنان حاکم است، نیازمند 

سرپرستی، امدادهای اجتماعی و خانوادگی هستند تا در سایه 

در این زمینه، حق بر . ها به حقوق خود دست یابنداین حمایت

شادی کودکان به عنوان یکی از اصول اساسی زندگی کودکان 

ایط شاد، که فراهم شدن شرحائز اهمیت فراوانی است، به طوری

ترین بانشاط، زندگی توأم با آرامش و احساس امنیت از مهم

عنوان بخش مهمی از زندگی حقوقی است که برای کودکان به

در این راستا، توجه به . شوداجتماعی در نظر گرفته می

های بین المللی، با این استدالل که بتواند معیارهای کنوانسیون

راهم آورد؛ حائز اهمیت شرایطی برای شاد زیستن کودکان ف

های پروتکل( 1191)کنوانسیون حقوق کودک : از جمله. است

اختیار کنوانسیون حقوق کودک شامل؛ پروتکل اختیاری فروش، 

نگاری کودکان، پروتکل اختیاری مشارکت فحشا و هرزه

های مسلحانه و پروتکل اختیاری در رابطه کودکان در درگیری

های ها و کنوانسیونه اعالمیهبا طرح شکایات فردی از جمل

المللی است که به عنوان حامی حقوق کودکان فعالیت بین

 .کنند می

ضرورت انجام پژوهش حاضر، بررسی و ارائه راهکارهایی است 

که بتواند شادی کودکان را به عنوان یک حق مورد توجه قرار 

-دهد و موانع موجود در این زمینه را نیز شناسایی کند تا زمینه

های مختلف های الزم برای بهبود حقوق کودکان در حوزه

بر این اساس، حق بر شادی . زندگی اجتماعی فراهم شود

المللی و های بینها، و کنوانسیونکودکان که در اسناد، اعالمیه

های ای مورد توجه قرار گرفته است، در حوزهحتی منطقه

بر این . است سازی و اجرایی شدنکابردی و عملی نیازمند پیاده

اساس، رشد روانی و اجتماعی کودک حائز اهمیت است؛ چه 

اینکه فراهم ساختن شرایط فردی جهت احقاق حقوق کودکان، 

نیازمند تربیت صحیح و سالم، آموزش الزم در خانواده، اعطای 

آزادی به کودکان، مصون ماندن آنان از تعرض و 

فیزیکی،  تنبیه بدنی و: های خانوادگی از قبیل محرومیت

همچنین در ُبعد اجتماعی . است... های عاطفی، اخالقی و  آسیب

های نیز اصول اخالقی و تربیتی نظیر آموزش در مدارس، محیط

اجتماعی، وجود شرایط الزم نظیر فضای شهری و بازی سالم و 

در هر صورت، حق بر شادی کودکان به معنای . مدنظر است... 

ی، فردی و اجتماعی کودکان فراهم شدن شرایط مادی و معنو

های حقوق است که به راحتی بتوانند حقوق مندرج در آموزه

بشری معاصر را به نفع خود گسترش دهند و زمینه را برای 

از این منظر، مجموعه تعالیم حقوق . برابری اجتماعی مهیا سازند

های پایانی قرن بیستم ظهور و نمود یافتند، بشری که در دهه

های مختلف مورد توجه قرار ق کودکان را در زمینهبه خوبی حقو

المللی ای و بیناند که رعایت آنان از منظر داخلی، منطقهداده

عالوه . خواهد توانست حق بر شادی کودکان را نیز فراهم آورد

بایست بر این، نهادهای آموزشی، اجرایی، تقنینی و حقوقی می

مورد توجه قرار دهند های فرهنگی را نیز ها و حساسیتضرورت

تا کودکان در سراسر جهان و فارغ از نژاد، رنگ پوست، 

اجتماعی بتوانند حیات -جنسیت، مذهب و طبقه اقتصادی

پژوهش حاضر . شان فراهم آورندبانشاطی را برای خود و جامعه

دهد و در ها و مالحظات را مدنظر قرار مینیز این حساسیت

شمول،  رویکردی عام و جهان کند تا باهمین راستا تالش می

. اصولی کلی را برای بهبود زندگی مطلوب کودکان مهیا سازد

رسد حق بر شادی کودکان و ایجاد جامعه بانشاط و نظر میبه

های زندگی کودکان معاصر است که ترین ضرورتپویا از مهم

های با گسترش شهرنشینی و مردانه شدن سیاست، چالش

 . ایجاد کرده استزیادی را برای کودکان 

های حقوق بشر که رویکردی عام اولین جلوه: تبیین مفاهیم -2

شمول دارد، همزمان با انقالب فرانسه نمایانگر شده  و جهان

مجلس ملی . م1891اوت  26این اعالمیه، مصوب . است

افراد آزاد به دنیا »: است که در آن، چنین بیان شده است فرانسه

دی بیان، آزادی مذهب، حق برابری و آیند؛ حق آزادی؛ آزا می

حقوق بشر ( 25: 1982ناصرزاده، ). «سرانجام حق مالکیت دارند

رود که ابعاد کار میها بهای از حقوق انسانبه عنوان مجموعه
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ای نیز به خود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده

ای طوالنی دارد، اما در حقوق بشر هرچند پیشینه. گیرد می

های حقوق بشری معاصر معنای خاص آن، به قوانین و اعالمیه

های دموکراتیک در غرب و افکند که با انقالبنظر می

ملل در دوران معاصر از اهمیت مخصوصًا با ظهور سازمان

طور کلی، حقوق بشر در معنای عام به. باالیی برخوردار شدند

ها و آن، یک اصل اساسی اقدام جمعی است و بر پایه ارزش

های مختلف در یک جامعه باورهای مشترک در میان گروه

 (Himonga & Stuttaford, 2014:7). ریزی شده است پی

شادی و نشاط به معنای برخورداری انسان از یک زندگی سالم، 

عاری از نزاع و خشونت، همراه با زیست اجتماعی موردنظر 

حق بر . کندخویش است که ابعاد فردی و اجتماعی نیز پیدا می

های پایانی شادی از جمله مقوالتی است که به تازگی و در دهه

المللی مورد توجه قرار های بینقرن بیستم در اسناد و اعالمیه

در این . گرفت و به قشرهای مختلف جوامع نیز تسری پیدا کرد

های مهم حقوق بشر میان، حق بر شادی کودکان یکی از جلوه

عنوان به« ون حقوق کودککنوانسی»معاصر است که 

از سوی دیگر، حق . کنوانسیونی جهانی بدان پرداخته است

های استکهلم و راین برخورداری از سالمت و ایمنی در اعالمیه

زیست و حقوق بشر و یافتن ای از حق برخورداری از محیطجلوه

در پرتو این . ماهیت، تعریف و چارچوب حقوق بشر است

. قوق بشر مربوط به انسان را برشمریمتوانیم حترکیب، ما می

ترین نمود آن، حق بر شادی که مهم (9: 1999افتخار جهرمی، )

 . رودبه عنوان یکی از حقوق مسّلم کودکان به شمار می

صورت  روش تحقیق در این پژوهش به :روش تحقیق -9

 .تحلیلی و توصیفی است

 بحث و نظر

 حقوق کودکان و حقوق بشر  -1

شمول و  اگر حقوق بشر به عنوان مفهومی عام و جهان

عنوان بخش باشد، کودکان نیز بهدربرگیرنده همه اقشار جامعه 

دلیل مهمی از جوامع دارای حقوق خاص خود هستند که البته به

عدم توانایی در اداره خود و جامعه، نیازمند حمایت و مراقبت 

امات و قوانین حقوق بنابراین در بررسی الز. باشند بیشتری می

بایست نقش و جایگاه کودکان را نیز مورد توجه ویژه بشر می

طور که محورهای اصلی حقوق بشر در سطح همان. قرار داد

. المللی، نقش و جایگاه کودکان را نیز مدنظر قرار داده استبین

توان حقوق بشر مطروحه در منابع فوق را فارغ از  در مجموع می

امنیت، : محورهای زیر چنین بیان نمودکم وکیف آن در 

های افراد  حقوق و آزادیهای گروهی،  های فکری، آزادی آزادی

در اداره امور کشور، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق )بشر در موارد خاص حقوق

  (25: 1991هاشمی، )(. ها، حقوق پناهندگان اقلیت

شده به نحوی بر حقوق مسّلم و شناختهاصول مزبور هریک 

ساز برابری، آزادی و تواند زمینهکنند که میها تأکید میانسان

ترتیب، شش محور مذکور نیز بدین. ها باشدعدالت میان انسان

گذار حقوق بشرند که آن اصول  همگی در پی تحقق اصول پایه

ل اصل حیثیت و منزلت انسانی، اصل آزادی، اص: عبارتند از

رسد نظر میبه (95: 1991هاشمی، ). برابری و اصل برادری

« انسان»کودکان از جنبه عام و کلی و با این استدالل که 

همچنین از . شوند، دارای حقوق خاص خود هستندمحسوب می

طرفی دیگر، کودکان به دلیل ناتوانی در انجام امور اجتماعی، 

 . ندنیازمند حمایت از طرف نهادهای اجتماعی هست

ضمن اینکه دستیابی کودکان به حقوق خاص خود، تحت تأثیر 

عوامل فردی و اجتماعی مختلفی قرار دارد که هر یک نیز ناشی 

بنابراین در . از تجربیات مختلف سیاسی و اجتماعی جوامع است

شمولی که درباره حقوق کودکان وجود  های جهانکنار، مؤلفه

ه با توجه به شرایط شود کدارد، اصول خاصی نیز دیده می

اجتماعی و سیاسی هر جامعه، حقوق متناسبی برای کودکان 

به عنوان مثال، برخی حقوق نظیر آموزش آزاد . کند ایجاد می

شود، حال آنکه چنین جنسی در برخی جوامع غربی دیده می

با این . شودچیزی در حقوق کودکان در جامعه ایرانی دیده نمی

م، ارتباط حیط خانوادگی سالمندی از یک مبهرهوجود، 

 پذیر شدن اعضای آنبا احترام به حق تربیت و جامعه تنگاتنگی

ها، که با وجود رقبایی همچون مدرسه و رسانهبه طوری .دارد

ها، بسیاری بر این است که اصول، افکار، ایده هنوز هم اعتقاد

گیری فرا گرفته از خانواده همراه با تجربیات ها و جهتنگرش
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که هر کودک  گرددمیناشی از شرایط عینی خانواده سبب 

و این خانواده است که نوزاد  جداگانه و متفاوت اجتماعی گشته

یعنی موجودی بیولوژیکی را به شکل فردی با شخصیت 

دهد و در بزرگسالی نیز فرهنگی به جامعه تحویل می-اجتماعی

ز ا( 26: 1986اعزازی، ) .باشدمیباعث ثبات شخصیت او 

توان گفت حقوق کودکان در یک جامعه مذهبی رو میهمین

های قابل توجهی با حقوق کودکان در جامعه عرفی و تفاوت

شمول  بنابراین ضمن توجه به اصول جهان. حقوق سکوالر دارد

توان کودکان در زمینه حقوق مختلف از جمله حق بر شادی، می

مختلف مورد های مختلفی از حقوق کودکان را در جوامع گونه

 . بحث و بررسی قرار داد

ها، مسائل  های دیگری از جمله رسانهعالوه بر این، مؤلفه

های بومی در زمینه آموزش و تربیت فرهنگی، حساسیت

کودکان نیز بر میزان دستیابی آنان به حقوق انسانی تأثیرگذار 

نباید از تأثیر سایر عوامل و همچنین در همین زمینه . است

اجتماعی مانند رفتار پدر و مادر، برادران و خواهران و روابط 

های های همساالن و همکالسیدیگر اعضای خانواده، گروه

. گذشتتفاوتی های اجتماعی با بیر و سنتئمدرسه، شعا

سابقه با توجه به گسترش بیاز سوی دیگر،  (29: 1989نیا،  کی)

ت آنان را در توان نقش و اهمیها و وسایل ارتباطی، نمیرسانه

به همین . زمینه تأثیرگذاری بر حقوق کودکان نادیده گرفت

های گروهی،  های اساسی در مورد رسانهیکی از نگرانیدلیل، 

بار و های خشونتها در نمایش صحنهگرایش و اصرار این رسانه

ترویج این حاالت روانی در میان افراد جامعه به ویژه کودکان و 

ای نیست؛ ها امر تازه، خشونت در رسانهالبته. نوجوانان است

توانند مرتکب یک جرم را که در دنیای های گروهی میرسانه

و از این طریق بر رفتار  شودواقعی گناهکار و مجرم شناخته می

از طرفی دیگر، . و حاالت کودکان نیز تأثیرات منفی بگذارند

باشند و از توانند ابزار آموزشی مناسبی برای کودکان ها میرسانه

های مناسب و کارآمد، حقوق متناسب با کودکان را طریق روش

 . به آنان آموزش دهند

 حق بر شادی کودکان؛ نیازها و دالیل   -2

شمول  همان طور که بیان شد، حقوق بشر مفهومی عام و جهان

های حقوق بشری و است و براساس آنچه در اعالمیه

شود، کودکان به عنوان المللی دیده میهای بینکنوانسیون

بخشی از جامعه که توانایی چندانی در دستیابی به حقوق خود 

بنابراین مفاد . شوندندارند، واجد این حقوق شمرده می

المللی، بیش از های حقوق کودک در نزد نهادهای بین اعالمیه

ها در تأمین نیازهای فردی و اجتماعی پیش به نقش دولت

ترتیب، کودکان، از منظر حقوق  بدین. کودکان معطوف است

هایی که اند؛ حقهای شناخته شده انسانیبشری دارای حق

امروزه جامعه بشری تحت تأثیر وجدان اخالقی، آنها را به 

گرچه ممکن است در مورد فهرست و . رسمیت شناخته است

ها اتفاق نظر وجود نداشته باشد، اما در ها بین ملتتعداد این حق

از سوی . آنان هیچ اختالف نظری وجود ندارد اصل محق بودن

ویژه در سنین اولیه و همچنین عقب دانیم کودکان بهدیگر می

ای اند، به گونهماندگان ذهنی، در اعمال هرگونه اراده آزاد ناتوان

ها از اراده توان به معنای دقیق در این گروهکه اصوال نمی

به سر  هوشیسخن گفت؛همچنین افرادی که در حال بی

ها طول برند و ممکن است این حالت آنها روزها و بلکه ماه می

 (25: 1911،  سیدفاطمی). شوندبکشد، به این دو گروه اضافه می

شود که بدین ترتیب، حقوق کودکان در زمره حقوقی شناخته می

های مختلف نیازمند حمایت نهادهای داخلی دولتی و از جنبه

، تدوین راهکارها و رویکردها غیردولتی است و از این جهت

برای احقاق حقوق کودکان در مسأله حق بر شادی، مستلزم 

 . توجه به اصالح رفتارهای نهادهای مختلف است

 آموزش شادی و تأمین نیازهای اولیه کودکان  -2-1

حقوق کودکان و از جمله حق بر شادی کودکان، نیازمند انجام 

های مناسب از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت و  فعالیت

براساس مقدمه کنوانسیون حقوق چنان چه . خانواده است

کودک، خانواده به عنوان جز اصلی جامعه و محیط رشد و رفاه 

های الزم به تها و مساعدویژه کودکان باید از حمایتاعضا به

های خود را در جامعه که بتواند مسوولیت گرددنحوی برخوردار 

کشورها باید تالش خود را برای  19و طبق ماده  نمایدایفا 
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تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک 

کودک دارند، به  های مشترکی درباره رشد و پیشرفتمسوولیت

ر قوانین داخلی از جمله در این موضوع حتی د. عمل بیاورند

در برای مثال، . قانون اساسی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است

مقدمه قانون اساسی کشور ما خانواده را به عنوان  9این باره بند 

واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان قلمداد 

ن ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد پاینده انساکه زمینهنموده 

است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از 

 .وظایف اصلی حکومت شمرده است

اما تربیت برای زندگی امروزی دیگر محدود به آموزش حرفه و 

محتوای مفاهیم تربیتی باید به  ، بلکهنیستدبانه ؤمعاشرت م

ای باشد که انسان را قادر کند مهارت چگونگی برخورد با گونه

این در حالی . شکالت فردی و اجتماعی را بدست آوردانواع م

است که امروزه اکثر والدین بدون اینکه آموزشی در زمینه 

 ،رواز این. شوندهای تربیت فرزند ببیند، پدر و مادر میمهارت

های تربیتی صحیح و چگونگی برخورد آموزش والدین با روش

ضروری  هایفرزندان یکی از اولویت در مراحل مختلف رشد

 که باید امکانات استبرای استحکام بخشی به محیط خانواده 

اگر در »: عقیده دارندآن در جامعه فراهم شود؛ زیرا کارشناسان 

توانست چند فرزند را به خوبی تربیت زمان گذشته، یک مادر می

کنند، امروزه الزم است که یک مادر نقش چند مادر را در تربیت یک 

. «بتواند در تربیت وی موفق باشد فرزند انجام دهد تا

در کنار مسأله تربیت، توجه  (21: 1991روشن،  قاسمی)

ها به مسأله شادی کودکان و ایجاد فضایی مفرح برای  خانواده

های کودکانه، برقراری روابط سرشار از شادی و نشاط و بازی

همچنین فراهم کردن امکانات تربیتی و اقتصادی برای بهبود 

زندگی کودکان از نیازهای ضروری در این زمینه محسوب 

 . شوند می

میثاق بین المللی حقوق  11بنابراین همانطور که در ماده 

بود شرایط زندگی به»اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آمده است، 

باید به صورت مداوم باشد و بعد از مرتفع کردن نیازهای حداقل و 

ضروری باید به فکر ایجاد یک زندگی آسوده و عادالنه برای همه 

افراد جامعه بود که فرد با مقایسه خود با سایر افراد جامعه احساس 

حق بر استاندارد مناسب زندگی » ،رواز این. «محرومیت نکند

سازی گیرنده تمامی حقوق اقتصادی است که برای یکپارچهدربر

این حق با . ضروری استاز جمله کودکان شخص در جامعه انسانی 

حقوق بشر یعنی اینکه همه  المللیاصل حاکم بر کل نظام بین

ها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و شأن با یکدیگر برابرند و انسان

. «ی رفتار کنند، رابطه نزدیکی داردبرادر باید با یکدیگر با روحیه

بنابراین توجه به اصول اساسی  (225: 1996گل،  ابراهیم)

المللی و جهانی در زمینه حقوق های بینمعاهدات و کنوانسیون

تواند چارچوبی برای حقوق کودکان فراهم آورد تا در بشر می

 . سایه آن بتوانند حقوق کودکان را مورد توجه قرار دهند

کنوانسیون حقوق  9همین زمینه، ماده بند دوم از ماده در 

کند که های مهمی تأکید میبر ویژگی. م 1191کودک مصوب 

تواند حامی حق شاد زیستن کودکان نیز تلقی به نوبه خود می

  طرف  كشورهای»: چه در این ماده آمده استچنان. شود

  را برای  الزمه  ایهها و مراقبتحمایت  شوند كه می  متقبل  كنوانسیون

و یا سایر   آنها، قیم  والدین  و وظایف  حقوق  به  ، با توجه كودكان  رفاه

راستا   كنند و در این  هستند، تضمین  آنان  قانونًا مسئول  كه  افرادی

. «خواهد گردید  معمول  مناسب  و قانونی  اجرائی  اقدامات

ماعی مناسب، ترتیب، فراهم شدن شرایط اقتصادی و اجت بدین

کند، عامل مهمی گونه که کنوانسیون مزبور بدان اشاره میآن

از . باشدبرای بهبود حقوق کودکان در عرصه زندگی شاد می

محیط اقتصادی عمومی، دربرگیرنده نظام اقتصادی منظر، این

ساز تواند زمینهکه به نوبه خود می باشدمیحاکم بر جامعه 

کودکان از جمله دستیابی کودکان به محیطی سالم برای حقوق 

 .حق بر شادی تلقی شود

ها و تعهد آنان نسبت به آنچه در زمینه توضیح اینکه نقش دولت

. شود، حائز اهمیت استالمللی دیده میهای بینمفاد کنوانسیون

ها ضمن برآوردن کلیه نیازهای مادی داخلی، دولتچه، چنان

و محیط  نمایندرا نیز تأمین آبادانی جامعه و نظم اقتصادی آن 

های اقتصادی شخصی افراد اقتصادی شخصی، شامل فعالیت

که  باشدمیو زمانی مطلوب  استمانند شغل، مسکن و معیشت 

مردم بتوانند از طریق کسب و کار، امکانات معیشتی خود را 

هاشمی، ). ای برخوردار باشندو از زندگی شایستهکنند فراهم 

رسد بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و  مینظر به (25: 1999

مندی کودکان و حتی فراهم شدن شرایط برای بهره
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تواند های آنان از شرایط رفاهی مناسب به خوبی می خانواده

محیط و بنابراین، . حامی حق بر شادی کودکان تلقی شود

ای باشد که شرایط اقتصادی جامعه در هر دو بعد باید به گونه

حیثیت و ارتقاء شخصیت  اساسی افراد که الزمه نیازها و حقوق

در زمینه خوراک، پوشاک، مسکن،  به عنوان نمونه،. آنها است

سالمتی، تشکیل خانواده، فراغت و رفاه و غیره به رسمیت 

منظور تأمین اینگونه حقوق و شرایط مناسبی به شناخته شود

برسد و ای از زندگی تا فرد بتواند به سطح شایسته گرددفراهم 

جانکی،  محمودی). نمایدکرامت و شأن انسانی خود را حفظ 

رسد موضوع حق بر شادی کودکان در  نظر می به( 181: 1995

تأمین حقوق ای است که المللی به گونهاسناد حقوق بشر بین

های اجتماعی بخش وسیعی عدالتیاقتصادی افراد و مبارزه با بی

 . به خود اختصاص داده استالمللی را نیز از مواد اسناد بین

بررسی رویکرد حقوق بشر معاصر که بیش از همه در 

شود، نمایانگر توجه به کنوانسیون حقوق کودکان دیده می

حقوق کودکان از جمله فراهم شدن شرایطی برای انجام 

عنوان بخش مهمی از جامعه انسانی های شادی آنان بهفعالیت

شرایط برای دستیابی فراهم کردن به همین منظور، . است

های مختلفی کودکان به حق بر شادی، نیازمند توجه به مؤلفه

های آموزشی، فرهنگی، سیاسی است که طیف متعددی از حیطه

قبل از هر چیز باید این نکته بیان . گیردو اجتماعی را در بر می

عنوان موجوداتی طبیعت دوست و خواهان شود که کودکان به

ای برای عنوان زمینهآمیزی هستند که بهمتزندگی آرام و مسال

گام اول برای . شوددستیابی به حق بر شادی آنان تلقی می

دستیابی به چنین حقی، ایجاد محیط سالم برای کودکان است 

از همین رو، عملی ساختن . که در آن آزادانه به فعالیت بپردازند

ترین های سالمت یکی از کلیدیحق سالمت و تحول نظام

عناصر جنبش جهانی برای حصول پوشش جهانی سالمت است 

که خود به عنوان یک جلوه عملی از حق سالمت ترسیم شده 

های مهم بنابراین باید گفت حق بر شادی یکی از جلوه. است

شود که به نوبه خود حامی حق بر سالمت نیز محسوب می

 .  حقوق کودکان است

بر شادی کودکان باشد گر حق تواند جلوهمسأله دیگری که می

و ارتباط تنگاتنگی با سالمت کودکان دارد، مسأله ورزش و 

به همین دلیل باید گفت طراحی . سالمت جسمی کودکان است

محیط زندگی کودکان بر مبنای ایجاد فضای مناسب برای 

. ورزش کودکان نمایانگر توجه به حقوق شادی کودکان است

عنوان راهی برای  استدالل این است که اثرات ورزش به

دستیابی به حق بر شادی کودکان این است که کسالت و تنبلی 

بخشد، بدن و  زداید، به وی نشاط و شادابی میرا از کودک می

کند و او را برای انجام کار و ها پاک میروح انسان را از بیماری

آماده ... فعالیت و وظایف فردی، اجتماعی، شغلی، دینی و 

ن ورزش کردن اخالق کودک را بهبود همچنی. سازد می

ها برای پر کردن اوقات بخشد و یکی از بهترین فعالیت می

از سوی دیگر ورزش روحیه شجاعت، از . فراغت وی است

خودگذشتگی، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم را در کودک 

محمدزاده رهنی، ). سازد کند و اراده وی را قوی میتقویت می

این دستیابی کودکان به حق بر شادی نیازمند بنابر (111: 1998

های ورزشی مناسب به آنان است که توسعه و آموزش فعالیت

ها و هم توسط خانواده و هم نهادهایی نظیر مدرسه، شهرداری

 . شودانجام می... 

رسد یکی دیگر از راهکارهای مهم برای بهبود به نظر می

حق بر شادی آنان، وضعیت شاد در میان کودکان و دستیابی به 

در جامعه است که از معضالت « کودکان کار»جلوگیری از رواج 

. رودجوامع معاصر اعم از پیشرفته و در حال توسعه به شمار می

این مسأله نیز به نوبه خود تحت تأثیر عوامل اقتصادی دیگری 

بنابراین، . های کودکان قرار دارداز جمله فقر و بیکاری خانواده

یامدهای منفی بیکاری والدین و بد بدون شرایط از دیگر پ

کار کردن اگر چه برای . اقتصادی خانواده، کار کودکان است

بزرگساالن یک حق است، اما برای کودکان در بسیاری از 

حق حیات، آزادی، . موارد، نقض آشکار حقوق مسلم آنان است

 کرامت انسانی، برابری، عدم تبعیض، عدم بردگی، برخورداری از

ای از حقوق فطری یک تحصیل، امنیت و رفاه تنها گوشه

و . رونداند که با کار کردن وی، در اکثر موارد از میان میکودک
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 آنکهدهد و ضمن آنها را در معرض خطر انتقام از افراد قرار می

گاه، کار سپرده شده به کودک مطابق قوانین جرم بوده و این 

غفاری فارسانی، . )سازدمیتر نامر ضرورت مبارزه با آن را نمایا

المللی مختلفی بر اسناد بینبه همین دلیل،  (91: 1998

از  اند؛نمودهممنوعیت کار کودکان در برخی از مشاغل تأکید 

 1111مصوب « بدترین اشکال کار کودک»جمله کنوانسیون 

به آن  1991المللی کار که کشور ما نیز در سال سازمان بین

به کارگیری افراد زیر  ها،مطابق این کنوانسیون. پیوسته است

عنوان بدترین اشکال کار سال در چهار گروه از کارها را به 19

بردگی و ( 1: است؛ این چهار دسته عبارتند از شدهممنوع اعالم 

ا مشابه بردگی همچون رعیتی، قاچاق و فروش کودک، هشیوه

نگاری و هرزه گری،روسپی( 2بندگی به علت دین و کار اجباری 

کارهای غیرقانونی مانند تولید و قاچاق ( 9نگارانه اجراهای هرزه

کارهای خطرناک برای سالمت، ایمنی یا ( ۴مواد مخدر و 

  (91: 1998غفاری فارسانی، ). اخالقیات کودک

همچنین جهت دستیابی کودکان به حق بر شادی به عنوان 

معاصر، یک موضوع پذیرفته شده در اسناد حقوق بشری 

برای مثال، در ماده . شودرویکردهای مهم دیگری نیز دیده می

حق بازی و اوقات )کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان  91

چه در بندهای آن چنان. به این مسأله اشاره شده است( فراغت

 : آمده است

ها حق کودک را برای داشتن بازی، سرگرمی، وقت حکومت( 1

طور تواند بهکودک می. شناسندمیآسایش و استراحت به رسمیت 

فعال و آزادانه در امور فرهنگی و هنری درخور سنی خودش، شرکت 

 . جوید

های هنری و فرهنگی ها به حق کودک برای فعالیتحکومت( 2

کنند و امکانات توجه داشته و با اقدامات خود، آن را پشتیبانی می

و همچنین اوقات های فرهنگی، هنری مناسب را برای انجام فعالیت

   .نمایندفراغت و سرگرمی کودک فراهم می

توان گفت در همین زمینه و بر اساس آنچه از مفاد مطروحه، می

شود، توجه به فضای راهکار دیگری که در این زمینه بیان می

تواند مکان مناسبی زندگی کودکان است که به نوبه خود می

ر این اساس، طراحی ب. برای ایجاد شادی کودکانه فراهم آورد

ای باشد که در آن، حقوق کودکان در زمینه شهری باید به گونه

بازی، تفریح، شادی و اوقات فراغت از کارآیی و کیفیت باالیی 

های شلوغ و بسته استدالل این است که محیط. برخوردار باشد

از این . شهری، مانعی برای تحقق حق کودکان بر شادی هستند

که والدین، جهت تأمین امنیت فرزندانشان،  منظر، منطقی است

آنها را از این فضاها دور کرده و مورد محافظت و کنترل 

باز در همین زمینه،  (29: 1961دانشور، ). بیشتری قرار دهند

یکی از راهکارهایی است که « شهر دوستدار کودک»ایجاد 

گر حقوق بشر کودکان تلقی شود و هم اینکه  تواند هم جلوهمی

از این . آفرین در نزد کودکان باشدعث توسعه رفتارهای شادیبا

ها برای دستیابی به یکی از بهترین روش»: شودمنظر گفته می

های ساخته شده دوستدار کودک، این است که کودکان و محیط

ریزی شهر دوستدار کودک نوجوانان، خود در ساخت و برنامه

( 61: 1911زاده کواکی،  کیانی و اسماعیل) .«مشارکت داده شوند

ترتیب برای محقق شدن حق بر شادی کودکان، تأمین بدین

در . های اجتماعی آن نیز مهم و قابل توجه استزیرساخت

توان به طراحی اقداماتی اندیشید که بر مبنای همین زمینه، می

های طبیعی مورد حمایت قرار آن، شادی کودکان در محیط

رو، توجه به فضاهای سبز و طراحی کردن آنان از ز اینا. گیرد

های تواند اهداف موردنظر در پروژهدیدگاه کودکان می

 ( 29: 1915نیا،  کامل) .را محقق سازد« دوستدار کودک»

 آموزش حقوق بشر و حق بر شادی کودکان  -2-2

مسأله آموزش و تربیت کودکان در زمینه برخورداری از محیط 

و با نشاط تحت تأثیر عامل مهمی به نام آموزش  زندگی مفرح

 دهه تصویب با متحد ملل در همین راستا، سازمان. قرار دارد

 توسعه به شایانی کمک بشر حقوق آموزش دهه و سوادآموزی

 حقوق بشر، اعالمیه حقوق جهانی منشور .نمود بشری حق این

 به المللیبین اسناد سایر و کودک حقوق کنوانسیون کودک،

 آموزش اسناد این طبق .اندپرداخته حق این از ویژه حمایت

 کودکان همه برای اجباری و رایگان وصف واجد باید ابتدایی

 بشر حقوق مروج باید کودکان آموزش محتوای و اهداف باشد،

 مبنای هرگونه از فارغ و تفاهم و صلح اساسی هایآزادی و

 این از نباید نیز دشوار شرایط در کودکان و باشد آمیزتبعیض

 به متعهد اسناد این طبق هادولت همچنین،. شوند محروم حق
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بنابراین . هستند کودکان آموزش حق استیفای و حمایت احترام،

. به طور کلی باید شوق زندگی کردن را در کودکان بیاموزیم

ایجاد شور و اشتیاق زندگی کردن در  (95: 1995زاده،  طالب)

ساز تحقق حقوق آنان است که آموزش و میان کودکان زمینه

ساز شرایط مناسب برای تواند زمینهانتقال آن به کودکان می

حقوق ]از این منظر، آموزش . زیست بانشاط آنان تلقی شود

به کودکان جهت دفاع کودکان از حقوق خود به همه آنان [ بشر

هایی از سطح محافظت و حمایت شود تا آنها حداقلتوصیه می

. ها را توسعه ببخشندد را بدست آورند و حتی این ویژگیاز خو

(Lee, 2013:8) 

بشر برای کودکان باعث ارتقا و توصیه و دعوت به رعایت حقوق

های آنان و همچنین راهنمایی برای احزاب توسعه توانمندی

ها آموزش دهند توانند به بچهدولتی است که به وسیله آن می

همچنین باعث احترام گذاشتن  که از خودشان محافظت کنند،

شود، و در نهایت نقش بسزایی های فرهنگی میآنها به ارزش

. الملل دارددر آشنایی کودکان با حقوق بشر در عرصه روابط بین

(McLeod, 2014: 56)  بنابراین گفتمان حقوق بشر معاصر در

زمینه حقوق شادی کودکان نیازمند توسعه و گسترش همه 

ا بتواند در ابعاد فردی و اجتماعی، محیط ای است تجانبه

این موضوع از یک . اجتماعی شادابی برای کودکان فراهم آورد

طرف، نیازمند احترام به عقاید کودکان و لزوم دخالت دادن آنان 

در ساختن محیط زندگی بانشاط است که امروزه در انواع 

های دوستدار کودک دنبال ها، شهربازی و پروژهمهدکودک

های حقوق بشر معاصر از در همین راستا، کنوانسیون. شود می

کودکان « آزادی عقیده»جمله حقوق کودک و نوجوان به مسأله 

کنوانسیون  12به طوری که در ماده . توجه نشان داده است

 : نیز چنین آمده است( آزادی عقیده)حقوق کودک و نوجوان 

حق کودکی که  نامه،های امضاءکننده این پیماناز سوی حکومت»

توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته 

کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار . شود می

 « .عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد او است، دارد

ترین مفادی که در کنوانسیون مربوطه دیده از جمله مهم

از حقوق شادی کودکان باشد،  ساز دفاعتواند زمینهشود، می می

است که در شرح مواد مربوط به آن چنین آمده ( آزادی آگاهی)

 : است

هر کودک حق آزادی بیان دارد و این حق در پیوند با آزادی 

های حکومتی، هایش است که کودک بدون ترس از محدودیت آگاهی

ها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نویس یا  دانستنی

چاپ، کارهای هنری و یا هر طریق و یا هر وسیله انتخابی دیگر، 

ضمن اینکه، اجرای . بیان کرده، دریافت نموده و یا به دیگران بدهد

تواند از طرف قوانین دیگری که الزم هستند، محدود این حق می

 : شود

 بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر؛( الف

بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخالق و عفت عمومی و ( ب

 . یا سالمتی جامعه

ترتیب، کودکان به دنبال ایجاد محیطی مشارکتی هستند بدین

همچنین آنها . های خود در ارتباط باشندکه با هم سن و سال

های طبیعی صرف مند هستند تا وقت خود را در محیطعالقه

رو، امکانات از این. شارکت داشته باشندکنند و با دیگران نیز م

گیری بایست در اختیار آنان باشد تا امکان شکلمناسبی می

زاده  کیانی و اسماعیل).  محیطی امن برای آنان فراهم شود

ضمن اینکه باز در همین زمینه، بهبود  (61: 1911کواکی، 

های اجتماعی و شهری و افزایش نقش بخشیدن به محیط

تواند های بازی، به خوبی میراحی محیطکودکان در ط

مشارکت کودکان را در مسائل اجتماعی افزایش دهد و ضامنی 

برای مثال، ارتقای . برای حق بر شادی کودکان تلقی شود

فضای سبز در شهرها موجب پدید آمدن بسترهای مشارکتی 

. شودهای سنی در جامعه میمیان کودکان و دیگر گروه

  (29: 1915نیا،  کامل)

 نتیجه گیری 

های گوناگونی دارد که توسعه و گسترش آن حقوق بشر جلوه

ها و ابزارهای اثرگذاری است همچنان نیازمند به کارگیری روش

که بتواند احترام به عقاید، آزادی، برابری و برادری را در میان 

در همین راستا، حقوق . آحاد جوامع انسانی گسترش دهد

ترین تحوالت حقوق بر شادی، از مهمکودکان و از جمله حق 

رود که از جنبه های پایانی قرن بیستم به شمار میبشر در دهه
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بهبود رفتارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی به حقوق خاص 

کنوانسیون حقوق کودکان . کنندکودکان در این زمینه اشاره می

شود بر و نهادهای فراملی دیگری که در سطح جهان دیده می

کودکان »، «آزار جنسی کودکان»، «کودکان کار»وع موض

های اجتماعی و همچنین زمینه« سرپرست و بد سرپرست بی

از طرفی دیگر و در وجه ایجابی نیز، . اندزا توجه نشان دادهجرم

نهادهای حقوق کودکان بر فراهم شدن شرایط مطلوب 

خانوادگی و اجتماعی برای فراهم شدن حق بر شادی کودکان 

جمله اوقات فراغت، زندگی بانشاط و مفرح و فضای عاری از از 

در این میان، حقوق بشر . کنندخشونت، تنبیه و نزاع تأکید می

معاصر از جنبه عام و خاص، ضامن حقوق کودکان است؛ از 

جنبه عام، کودکان نیز همانند سایر آحاد جامعه بشری از حقوق 

از جنبه خاص، حقوق مساوی، آزادانه و برابر برخودار هستند و 

 . کندای دارند که در قالب حق بر شادی نیز تجلی پیدا میویژه

های دولتی و غیردولتی ها، نهادها و سازمانبر این اساس، دولت

بایست شرایط آموزشی، اجتماعی و سیاسی مناسبی برگزینند می

. تا در سایه آن بتوان، حق بر شادی کودکان را تحقق بخشید

شهر »، «دوستدار کودک»های در قالب پرژوهاین توجهات 

همچنین فراهم . یابدتجلی می.. و« شهر کودکان»، «بازی

کردن شرایط آموزشی مناسب برای کودکان و امکان مشارکت 

های آنان در ساخت اماکن شهری، بخش مهمی از تغییر رویه

تغییر . زندگی اجتماعی و شهری به نفع حقوق کودکان است

هری به نوبه خود خواهد توانست رویکردهای فضا و محیط ش

مردساالرانه در عرصه بافت شهری را به چالش بکشد و راه را 

از جنبه . برای گسترش محیط بانشاط برای کودکان فراهم آورد

های فرهنگی و دینی حقوقی نیز، جوامع مختلف برحسب آموزه

توانند خود و همچنین بازنگری در قوانین موضوعه خود می

یگاه جدیدی به حقوق کودکان ببخشند و حق بر شادی جا

ای از کودکان را به عنوان یکی از حقوق مسّلم آنان و جلوه

 . حقوق بشر معاصر مورد توجه قرار دهند

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز : مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

در تدوین این مقاله، هیچ نوع تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .وجود نداشته است

 طبق هنویسندتمامی امور این تحقیق توسط  :سهم نویسندگان

معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس پیشنهادات کمیته 

 .صورت گرفته است حقوقیالمللی ناشران مجالت  بین

این پژوهش از دوستان  در به سامان رساندن: تشکر و قدردانی

 اند، که با جد بلیغ و خضوع، من را یاری نموده و عزیزانی

 .سپاسگزارم

لی بوده ااین پژوهش فاقد تامین کننده م: اعتبار پژوهشتامین 

 .است
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