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چکیده
مسئله کودکآزاری ،به ویژه آزار کودک توسط وادطنی  ،ی طز از متیط تز
است که در سالهای اخیر نمود بیشتری در سطح جامته داشطته و سط ت تشطنین
حساسیتهای اجتماعز در ای حوزه شنه است .ن ته مهم در ای خصوص اختیار
قانونز وادنی در تن یه کودک جهت تأدیت است کطه در مطواردی باعطض تیطیی
حقوق کودکان و ایجاد آثار زیانبار بطر جسطم و روان کطودک مطزشطود .در فقطه
اس مز به مسئله تن یه جهت تأدیت اشاره شنه و ایط دیطنهاه در ایطران شط
قانونز به خود هرفته است .اهرچه دو عنطوان «کطودکآزاری» و «تن یطه کطودک
توس وادنی » را ن این خل کرد ،ودز مزتوان قائ به وجود مرز مشطترکز بطی
آنها بود .ن ته مهم بیان ای مطلت است که تن یه بننز جهت تأدیت بطه عنطوان
راه اری در تربیت کودک دارای طریقیت است و ن این آن را جزئز جنا نشننز از
روشهای تربیتز دانست .دذا مزتوان با استناد به منطاب فقهطز هطامز در جهطت
حذف و یا حناق تتیی محنوده دقیق اختیطار قطانونز وادطنی در تن یطه کطودک
برداشت .برای کنترل ای پنینۀ زیانبار ،ع وه بر آموزش حقوق کودک و تتادیم
اس م در سطح وادنی  ،باین با شناسایز و تنوی مقررات حمایتز خاص در جهت
رشن و س مت جسم و روان کودکان ت ش کرد.
کلید واژهها :کودک ،تأدیت کودک ،کودکآزاری ،حنود تن یه ،مرز
کودکآزاری و تن یه.
 .تاریخ دریافت مقاله 1395/09/16 :تاریخ پذیرش مقاله1395/12/15 :
 .دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتیArefkhalilipaji@gmail.com /
 .عضوووو تیعوووت عوهوووی وووروه حقووووق کیفوووری و جووورمشناسوووی دانشوووگاه شوووهید بهشوووتی/
Sarmirkamali@yahoo.com
 .کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندرانBagheri_ali69@yahoo.com /
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مقدمه
اصول تتلیم و تربیت از جمله عناصر اصلز در نظام تتلیم و تربیت است که برهرفتطه
از م انز و اهناف تربیتز هستنن و نقش بسیار مؤثری در هنایت مربز در هزینش روش-
ها ،شیوهها و فنون آموزشز و تربیتز دارنن(.حسینززاده )122 :1395 ،بنی ترتیت بایطن
ی ز از مسائ مهم در خصوص تربیطت کودکطان و نوجوانطان را نحطوه رفتطار بطا آنطان
دانست .رشن و ت ام شخصیتز آنان منوط به چگونگز تتام و حمایتهایز است که
از ایشان صورت مز پذیرد.
در شریتت اس م و حقوق کنونز در مورد تربیت کودکان بسیار سفارش شنه است.
ی ز از اصول مترقز که پیام ر هرامز اس م ,در آموزههای خطویش بطه پیروانشطان
آموختهانن ،حرمت و کرامت نهادن به کودکان است .جملطه مانطنهار پیطام ر ,را کطه
فرمودنن”:اوالد ما جگر هوشههای مطا هسطتنن» 1مطزتطوان ددیلطز بطر حرمطت و ارزش
فرزننان در خانواده دانست ،ودز با ای حال از محنوه تن یه کودکان تفسیر درستز ارائه
نشنه است .همچنی در حقوق موضطوعه مطا از کطودکآزاری و محطنوه تن یطه ،جهطت
تأدیت ،تتریف دقیقز م حظه نمزشود .همی ضتف باعض شنه تا وادطنی و اطرافیطان
کودک هاه به بهانه تأدیت دست به تن یههای آزار دهننه علیه کطودک بزننطن ،غافط از
ای ه ای هونه اعمال ع وه بر این ه ،موجت آسیتهای جسمز و روانز در کودک مز-
شود ،مزتوانن آثار سوء و مخربز در رشن و ش هیری شخصیت کودک نیز ایفا کنن.
از سوی دیگر ن این ای موضوع را که رفتارهای نادرسطت و تن یطههطای نابطهجطای
دوران کودکز مزتوانن منجر به انواع ناهنجاریهطا و کجطرویهطا در بزرهسطادز شطود،
نادینه انگاشت .چنانچه کودک به دحاظ نیازهای عطاطفز و امنیتطز در خطانواده تطأمی
نشود در آیننه به سختزها و مش ت متتندی دچار خواهطن شطن .کودکطان بطه تت یطر
قرآن ،زینت دنیا ،امانتهایز از طرف خناونن و مایه روشطنز چشطم هسطتنن .از طرفطز
سیره متصومان] بطه عنطوان ادگطویز کامط بطرای زنطنهز ،نشطان دهنطنه رفتطار
کرامتمنار آنها با کودکان است ،دذا با مطادته اسناد فقهز نمونهای را نمزتطوان یافطت
که آنها از تن یه به عنوان ابزاری در تربیت کودک استفاده کرده باشنن .ای امر در واقط
نشان دهننه ارزش ابزاری تن یه در تأدیت کودک است؛ ازای رو با وجود راههای موثر و
کارآمن دیگر ن این از ای شیوه استفاده شود .در ای نوشتار ،صرف نظر از اشطارات کلطز
به پنینه کودکآزاری و تن یه کودک جهت تأدیت ،بر آن هستیم ع وه بر توضیحز در
 .1اوال اکبادنا صغر اوتم اوتم امراونا ،کبر اوتم اعداونا و ان عاشوا فتنونوا و ان مواتوا حونونوا ع شو،یری،
)105 ،1363

مفهومشناسی
مفهوم «کودکآزاری» و «تأدیت کودک» از مفاهیم اساسز ای پطژوهش هسطتنن
که نیاز به بررسز هرچنن اجمادز دارنن .ذی هر یک از ای عناوی به مفردات آنها نیطز
خواهیم پرداخت.
الف) کودکآزاری

پنینه کودکآزاری از جمله مفاهیمز است که در فرهنط هطای هونطاهون متطانز
متفاوتز دارد .مم است عملز در برخز جوام با توجه به فرهنط غادطت ،کطودک-
آزاری محسوب نشود ،اما در نگرش مردمانز با فرهن دیگر نوعز کودکآزاری تلقطز
شود .سازمان بهناشت جهانز کودکآزاری را بنی ش تتریف نمودهاست :آسطیت یطا
تهنین س مت جسم و روان و یا ستادت و رفاه و بهزیستز کودک به دست وادطنی یطا
افرادی که نس ت بطه او مسطئول هسطتنن(.آقابیگودز )14 :1380 ،ذیط ایط عنطوان دو
مفهوم «کودک» و «آزار کودک» قاب بررسز است.
یکم) کودک

واژه کودک مفهوم کلینی ای تحقیق است که نیاز به بررسطز هرچنطن اجمطادز ،از
منظر فقهز و قانونز دارد .اهرچه قوانی ایران با تاثیر از فقه اس مز نظر مشهور فقهطا
را به عنوان م ک بلوغ پذیرفتهانن و مطادت تطا حطنودی همپوشطانز دارنطن ،امطا بطرای
بررسز دقیق تر ،مفهوم کودک را از نظطر فقهطز و قطانونز در دو قسطمت مجطزا مطورد
بررسز قرار مزدهیم.
مفهوم کودک از نظر فقهی

کودک در فقه اس مز به کسز اط ق مزشود که به س بلوغ نرسطینه باشطن .بطه
همی ددی تتیی بلوغ دارای اهمیت است .فقهای امامیه و عامه در س بلوغ اخطت ف
نظر دارنن و اخت ف آنها ناشز از روایات متتند و مختلفز است که در ایط بطاره وجطود
دارد .مشهور فقهای امامیه بر اساس روایاتز فتوا دادهانن که س بلطوغ در پسطر پطانزده
سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری اسطت(.محقق حلطز1408 ،ق ،ج85 :2؛
شیخ طوسز ،بزتا ،ج )72 :3اما به عقینه برخز از فقهای متاصر فقیهان شطیته هرچنطن
به روایت نُه سال عم کردهانن ،اما نمزتوان در ای چنی مسائ از آنان ت تیطت کطرد،
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خصوص متی آزار کودکان ،بهخصوص به وسیله تن یه در خانواده ،به تشریح حطنود و
ثغور «تن یه» از دحاظ فقهز و قانونز بپردازیم و با ت یی طریقیت داشت تن یه بننز به
عنوان ی ز از روشهای تربیتز،راهکارهایز منطقز با توجه به م انز فقهطز و حقطوقز،
در حذف و یا حناق کنترل ای پنینه ارائه نماییم.
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بل ه نمزتوان به ای روایات عم نمود(مرعشز )13 :1379 ،زیرا با روایات دیگطر ،بطه
طور مشخص احادیض دال بر سیزده سال ،هماهن نمزباشطن .ن تطه دیگطر آن طه بطا
م کز که در قرآن برای بلوغ ذکر شنه ،یتنز رسینن به حطن احطت م یطا بلطوغ ن طا ،
سازهار نمزباشنن(.همان )14 :بنابرای «نُه سال ،نه اماره ط یتز غاد ز بلوغ است و نه
اماره تت نی شرعز ،زیرا دختران به طور غادت ،از دوازده سال به بتن بطه بلطوغ ط یتطز
مزرسنن»(مهریزی )267 :1372 ،به نظر مزرسن ،اصط بلوغ به تنهطایز در قطرآن و
در روایات ،به عنوان اصط حز مستق و دارای حقیقت شرعیه ،نیامنه اسطت ،بل طه از
جمله ادفاظ عرفز است و متنای دغوی آن نیز منظور شارع بوده است 1.اهر چطه همطان
طور که بیان شن مشهور فقها قائ به س پانزده سال و نُه سال تمام قمری به ترتیطت
برای پسران و دختران هستنن.
مفهوم کودک از نظر قانونی

قوانی ایران در پارهای از موارد پایان کودکز را رسینن به س بلوغ مزدانطن 2و در
مواردی رسینن به س رشن3را در ای زمینه متت ر شناختهاست 4.بطه نظطر مطزرسطن در
سیستم حقوقز ایران ،مرز کودکز همان س بلوغ است که نُه سال تمام قمطری بطرای
دختران و پانزده سال تمام قمری برای پسران است که برای مسئودیت کیفطری مططر
شنه است .بهطورکلز ،از نظر تحوالت قانونگذاری درباره مفهوم «کودک» ای نتیجطه
حاص مز شود که توجه مقن ایرانز به مفهوم طف بیشتر از دینهاه مسئودیت کیفری
و قابلیت تتقیت بودن فرد است(اسنی)47-48 :1386 ،
 .1صاحب کتاب تفصیل الشریعه میگوید  «:پس ،به احتمال قوی ،برای بلوغ معنایی عرفیی اسیو ن نشیانه-
های سهگانه جعل شده از طرف شارع ،نشانهها ن عالیم شرعی برای همین امر عرفیی اسیو کیه بیر حسیب
مناطق گوناگون ،مختلف ن متفانت اسو .همچنین ،دلیل در جعل ن قرار دادن نشانه برای ایین امیر عرفیی،
مخفی ماندن آن بر همان عرف اسیو ییا حیداقل بیه دلییل مختلیف بیودن منیاطق ن افیراد مییباشد(.فاضیل
لنکرانی1424،ق )288 :صاحب جواهر نیی اصیحالب بلیوغ را از امیور ط یعیی ن عرفیی مییدانید ن تصیری
میکند ”:فان ال لوغ من االمور الح یعه المعرنف فی اللغه ن العرف ن لیس من الموضیوعات الشیرعیه التیی ال
تعلم اال من جهه الشرع ،کألفاظ الع ادات» (.نجفی1404 ،ق ،ج)4 :26
 .2ت صره  1ماده  1210قانون مدنی ن ماده  147قانون مجازات اسالمی.
 .3ت صره  2ماده 1210قانون مدنی.
 .4ماده  79قانون کار مصوب  1369مقرر میدارد« :به کار گمیاردن افیراد کمتیر از  15سیال تمیا  ،ممنیوع
اسو .»...ماده  18قانون گذرنامه مقرر میدارد« :برای اشخاص زیر با رعایو شیرای منیدرج در ایین میاده،
گذرنامه صادر میشود ن اشخاصی که کمتر از  18سال تما دارند ن کسانی که تحو نالیو ییا قیمومییو
میباشند ،با اجازه کت ی نلی یا قیم آنان.»...

در مادۀ( )1کنوانسیون حقوق کودک در اودی هام ،کودک بطه افطراد زیطر  18سطال
تتریف مزشود 2.یک استثناء ذی ماده( )1به ای ع طارت بطر ایط تتریطف وجطود دارد:
«مگر این ه ط ق قانون الزماالجرا در مورد کودک ،س بلوغ کمتر از  18سال باشطن».
به ای ترتیت اهر ط ق قانون هر یک از کشورهای عیو ،س بلوغ و یا بزرهسادز کمتر
از  18سال تتیی شنه باشن ،همان تتریف بر کودک صادق است(.مهرپور)136 :1383 ،
بنابرای  ،متیار تشخیص کودکز در قوانی داخلز هر کشور متفاوت خواهن بود ،اما باین
برای تتیی آن شاخصهای عرفز در نظر هرفته شود و با رعایت مناف کودک ،دسطت
به تتیی س خاصز نمود .مطلت دیگر این ه کنوانسیون ،س بلوغ و رشن را ی ز مز-
دانن؛ یتنز رسینن کودک به  18سادگز ،اهلیت اجرای مستقیم تمام حقوقش را بطه وی
مزدهن و به طور کلز مزتوانن مستق عم کنن(.پیوننی )43 :1390 ،به نظر مز رسن
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ای زمینه با رعایت ای متیارها تصمیم درستز
در انتخاب س  18سال اتخاذ نمودهاست.
دوم) آزار کودک

کودک آزاری بخشز از آسیت به کودکان است که قنغ بوده ،تقری طا منط شطنه و
قاب پیشگیری است و به دست انسان صورت مزهیرد(.پورناجز)47 :1379 ،
به نظر مزرسن تتریف کلز و جام از پنیطنۀ «کطودک آزاری» چنطنان هطم آسطان
ن اشن و تتاریف متخصصان در خصوص ای پنینه اخت فز است .در مقاب  ،عنهای بطر
ای نظرنن که ارائه یک تتریف از «کودکآزاری» غیر ضروری به نظر مز رسن .امروزه
واژۀ «کودکآزاری» به میزان زیادی از سوی مردم استفاده مزشود .زمانز کطه از ایط
واژه استفاده مزشود ،تصور و درک صریحز از آن برای تمام مخاط ان ایجاد مزشطود،
ودز اهر در مورد متنای ای واژه سئوال شود ،عمومطا بطه صطورت مصطناقز بطه انطواع
مختلف آزار اشاره مزکننن(.مهرا )253 :1388 ،در مجموع ،هرجا کطه کطودک نتوانطن از

)5-convention on the Rights of the child1989 (CRC
 .2ماده  1کنوانسیون مقرر میدارد« :از نظر این کنوانسیون ،منظور از کودک ،افراد زیر  18سال اسو؛ مگر
اینکه ط ق قانون قابل اجرا درباره کودک ،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
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از سوی دیگر ،قانونگطذار در سطال  1381روی طرد جنیطنی ،بطا تصطویت قطانون
حمایت از کودکان و نوجوانان که از مفاد میثاق حقطوق کطودک  1989مطی دی1
ادهام هرفته شنه است ،در ای زمینه اتخاد نمود .بر اساس ای قانون ،م ک سنز
برای حمایت از کودکان در برابر آزار 18 ،سال خورشینی است و به ع وه در ای
زمینه میان دختران و پسران تفاوت قائ نشنه است.
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ام انات شایسته رشن خطود برخطوردار باشطن ،بطه ططور ضطمنز مطورد «کطودکآزاری»
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ب) تأدیب کودک

استفاده از ابزار تن یه در مقاب تشویق ی ز از راههطای پطرورش کطودک اسطت .در
مفهوم کلز ،تن یه امری ضروری برای تربیت و پرورش است ،اما مسئله در اینجا بر سر
تن یه بننز است .آیا مزتوان آن را صرفا به انگیطزه تربیطت ،فقط بطرای سرپرسطتان و
اودیای قانونز طف مجاز دانست؟ در ای بخش ابتنا به تتریف تأدیطت از منظطر فقطه و
سپس از منظر قانون خواهیم پرداخت.
یکم) تأدیب از منظر فقه

«تأدیت» ،مصنر فت ِ ادَب است که در دغت به متانز اخط ق نی طو ،علطم و دانطش،
متاق طه و مجطازات نمطودن(طریحى1416 ،ق ،ج )5 :2ظرافطت و حسط اسطتفاده(اب -
منظططور1403،ق ،ج ،)206 :1ادبآمططوخت  ،فططرهیخت  ،بازخواسططت کططردن(متی :1387،
 )289تمری نفس به یادهیری ،استتمال امر پسننینه و مورد ستایش ،سطرزنش ،وعطنه
دادن ،ضرب و زدن(ستنی1408 ،ق )17 :و ماننن آن آمنه است.
اما در اصط فقها و روایات« ،تأدیت» در دو متنا به کار برده مزشود؛ متنای اول،
ضرب مترادف با تتزیر که در بیشتر روایات و فتاوای فقها«تأدیت» به متنز تتزیر به کار
رفته است(حل ى1403 ،ق )416 :و حتز ی ز از متانز دغوی «تتزیر» نیطز تأدیطت مطز-
باشن(.اب منظور،همان ،ج )562 :4متنای دوم ،ضرب غیر مترادف با تتزیرکه در برخطز
موارد خاص ،تأدیت به متنای تتزیر نیست ،بل ه ضطربز اسطت کطه بطا تتزیطر از جهطات
مختلف متفاوت است .اد ته بسیاری از فقها به تف یطک «تتزیطر» و «تأدیطت» در مطوارد
خاص  ،از جمله در مورد کودک تصریح ننارنن و علت ای امر ای است که هیچ هطاه در
فقه به طور مستق و مجزا به بحض ضرب کودک ،شرای  ،حطنود و قصطور آن پرداختطه
نشنه است.
در مورد تتزیر کودک نیز روایاتز وجود دارد که مقنار تتزیرکودک را در مورد جطرایم
دارای حن به مقنار کمتر از حن مزدانن .در صحیحه ابزبصیر در مورد کودکز که به س
ده سادگز نرسینه و با زنز زنا کرده ،از امام صادق } نق شنه که حیطرت فرمودنطن:
«کودک به مقنار کمتر از حن ش قز خورد»(.حر عاملى1409 ،ق ،ج)81 :28
به طور کلز در اددّه فقهز و ک م فقها زمانز که از تأدیت کودک بحض مطزشطود،
«تأدیت» در دو مورد کاربرد دارد؛ مورد اول در خصوص صغیر ممیز و مجنونز است که
مرت ت جرایم مستوجت حن ،ماننن زنا و دواط(به متنای همان تتزیطری کطه بیطان شطن)

دوم) تأدیب از منظر قانون

با رجوع به مناب فقه امامیه مزتوان شاهن ای امر بود که در آن تن یطه کطودک بطه
طورکلز ممنوع نشنه ،بل ه با توجه به شرای و ضواب خاصز ممنوعیت آن نیز برداشته
شنهاست .ای دینهاه در ایران ش قانونز 1نیز به خود هرفتهاست .ی ز از موضوعاتز
که همواره در زمینه آزار جسمانز کودکان موضوع بحض بوده است ،تن یه آنان به دست
وادنی در انجام وظایف تربیتز است .به نظر مزرسن بطا ق طول یطک تتریطف موسط از
اذیت و آزار ،تن یه کودک توس وادنی جهت تأدیت را نیز بتوان از مصادیق آزار تلقطز
کرد .ماده  1179قانون مننز ایران ،حق تن یه طف را به وادنی مزدهن ،امطا در ادامطه
تصریح کرده است که ن این به استناد ای حق ،کودک را خارج از حنود متتطارف ،تن یطه
نماینن.
کودکآزاری و تنبیه کودک جهت تأدیب
ی ز از مواردی که در فقه اس مز وجود دارد و به ت آن در قوانی ایران نیز وارد
شنه است ،بحض تأدیت کودک است .اهر چه ای موضوع با موضوع آزار کودک کطام
متفاوت است ،اما مزتوانن دارای مرز مشترکز با کودکآزاری باشن .هر نوع کوتاهز یطا
غفلت و ارت اب عملز که به نحوی به بهناشت و س مت روانز کودک خطری برسانن
یططا در آن خنشططه وارد کنططن و مططان رشططن بهنجططار وی شططود« ،کططودکآزاری» قلمططناد
مزشود(.شام یاتز )19 :1383 ،برخز افراد بر ای باورنن کطه بطنون تن یطه ،هطیچهونطه
تربیتز ام ان پذیر نیست ،در حادز که امروزه برای کمتر کسز ای امر پوشطینه مانطنه
است که اعمال قنرت از طریق تن یه(بطه خصطوص اهطر ت طرار شطود) کطودک را دچطار
عارضههای روحزطروانز مزکنن(.ابراهیم کافوری)20 :1385 ،
 .1ر.ک :به ماده  1179قانون مدنی.
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مزشونن .مورد دوم در خصوص اموری که مطابق قوانی شرعز انجام یا عنم انجام آن
به وسیله صغیر به عنوان ح مز استح ابز پسننینه است(.مث در مورد انجام عادات و
رسوم دینز)
مقصود ما از «تن یه جهت تأدیت» متنای اخیر است که در ای مورد بایطن بطه چنطن
ن ته توجه داشت .در دسان آیات و روایات برای به کار بطردن تن یطه از واژهطانز چطون
«ضرب» و «ادب» استفاده شنه که ای واژهان صراحت در متنطای زدن دارد .بطا ایط
حال باین به ای ن ته توجه داشت که تأدیت صرفا زدن نیست و اهناف آن نیز صرفا با
تن یه بننز به دست نمز آین .هم در فقه اسط مز و هطم در علطومز چطون روانشناسطز
تأدیت انواع مختلفز دارد که تن یه بننز نیز ی ز از آنهاست.

N
11P
1
0
D
0
6
0
2
5
1
3
A
5
4
7
7
7
7
7

دو فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق /سال یازدهم /بهار تابستان 1396

N
12
P
1
0
D
0
6
0
2
5
1
3
A
5
4
7
7
7
7
7

کودکآزاری را در یک متنای وسی مزتوان هرهونطه تجطاوز بطه حقطوق کطودک و
آسیت به او دانست که غاد ا در بستر خانواده و توس وادنی صورت مزپطذیرد .وادطنی
به عل مختلف و بتیا با توجیهاتز چون تأدیت ،کودک را مورد آسیتهایز کطه بتیطا
ج رانناپنیر است ،قرار مزدهنن .بنی ترتیت مطزتطوان بطرای تن یطه جهطت تأدیطت و
کودک آزاری قائ به وجود مرزی مشترک بود که در صورت عنم رعایت موازی خاص،
مم است تأدیت نتیجهای جز آزار رساننن به کودک را به همراه نناشته باشن.
ن ته مهم نقش عرف در تتیی مصادیق هر یک از عناوی مطروحه است .به ایط
متنا که در تتیی دقیقتر مصادیق کودکآزاری و تن یه بایطن بطه عطرف ،آداب و رسطوم
م انهای مختلف توجه داشت؛ اما در مقطام بیطانِ یطک تتریطف کلطز از کطودکآزاری
جسمانز مزتوان هفت «کودکآزاری جسمانز» ع طارت اسطت از :حملطه فیزی طز بطه
کودک به طوری که موجت درد ،برینهز ،ک ودی ،ش ستگز استخوان و سایر جراحات
و حتز مرگ کودک هردد .اش ال مختلطف کطودکآزاری جسطمز شطام شط ق زدن،
بست کودک ،کوبینن به دیوار ،سوزاننن با آب جوش یا مایتات داغ و ت ان دادن شنین
مزباشن (.موسوی بجنوردی )8 :1386 ،اما در تتریف کودکآزاری جسمز نیطز هماننطن
تتریف خود کودکآزاری نظر واحنی وجود ننارد .در واق تتاریف کودکآزاری جسطمز
عمنتا تحت تاثیر مسایلز نظیر :قوانی و مقررات حقوقز مربوط به بزهدینهز اطفطال و
ارزشهططای فرهنگططز خصوصططا در زمینططه تربیططت اطفططال و تن یططه و مجططازات آنططان و
استتنادهای زیست شناختز مزشود(.مننز )21 :1383 ،بنی ترتیت بایطن دیطن کطه در
جامته ایرانز با توجه به حاکمیت قانونز که از شرع مقنس اس م اقت اس شطنه اسطت،
جایگاه اعمال و رفتارهایز که باعض آسیت رساننن به کودکان مزشود ،صطرف نظطر از
این ه عنوان تن یه یا آزار پینا کننن ،کجاست.
الف) تنبیه از منظر اسالم

با مراج به متون اس مز مزتوان به ای ن ته پزبرد که در تتادیم اس مز مطلقطا
تن یه بننز نفز نشنه و با رعایت شرایطز در برخز موارد ،حتطز سطخ از کتطک زدن
طف هم به میان آمنه است .مث در موضوع ترک نماز یا هنگامز که طف به زشطتز
هناهز آهاه باشن و عمنا مرت ت آن شود یا در ارت اب بتیز از هناهان ک یطره و یطا در
مسائ کیفری 1.آیه «وقایه» ،مهمتری ددی تربیت فرزنن توس وادنی محسوب مز-

 .1اسحاق بن عمّار مىگوید :از حضرت موسى بن جعفر} سؤال کرد مقدار تن یه کودک چقدر اسیو
حضرت در پاسخ فرمود« :ده تازیانه ن اندى ،بین ده تا بیسیو تازیانیه»(.حیر عیاملى ،پیشیین )375 :همچنیین

روش حتز واجت است .برخز از مفسران ذی ای آیه بطه روایتطز از پیطام ر اکطرم,
استناد کردهانن که فرموده است :کودکانز را که به ده سادگز رسینهانن و در انجام نمطاز
کوتاهز مزکننن ،با «ضرب» تأدیطت نماییطن(.قرط ز1423 ،ق ،ج195 :18؛ ابط کثیطر،
1419ق ،ج)189 :8
در واق  ،تن یه دارای روی ردی دوهانه است؛ از یکسو مزتوانن موجت عطنم ت طرار
رفتار غل کودک شود و از سوی دیگر ،کودک را متوجه خواست اجتماع و انتظارات آن
نس ت به خود کنن .اهمیت تأدیت به اننازهای است که برخز از آیات قرآن به ای ن ته
اشاره کرده است .ن ته مهم دح قرآن و همی طور برخز روایات در خصوص تأدیطت
کودک است .پننهای دقمان به فرزننش را مزتوان نماد توجطه کامط بطه تربیطت بطه-
1
خصوص تربیت دینز ،دانست.
در روایات نیز مزتوان نمونه هایز را یافت که حق بر اَدب آمطوزی مطورد تأکیطن قطرار
هرفته است .برای نمونه ی ز از وصای پیام ر هرامز اس م ,به امام علطز} بطنی -
هونه است « :ای علز ،حق فرزنن بر پنرش آن است که نام نی و برای وی برهزینطن ،بطه-
خوبز او را ادب بیاموزد و او را بر موض ص و نی ز قرار دهن»(.ط رسز)443 :1370 ،
از سوی دیگر در برخز روایات ،تن یه بننز کودک نفز شنه اسطت .مطردی حیطور
حیرت اباادحس امام کاظم} رسین و از فرزنن خود شط ایت کطرد ،حیطرت فرمطود:
«فرزننت را نزن و برای ادب کردنش با او قهر ک  ،ودز مواظطت بطاش قهطرت ططول
ن شن و هرچه زودتر آشتز ک »(.حلز ،بزتا )89 :در ای خصوص سئوادز کطه مم ط
است ایجاد شود ای است :روایاتز که بر تن یه بطننز کودکطان بزه طار دالدطت دارنطن،
چگونه توجیهپذیر است؟! پاسخ ای پرسش را باین در تف یک منصت ح ومتز و نقطش

اما صییادق} فرمییودهانیید« :حییدند شییرعى دربییاره کودکییان جییارى نمییىشییود ،لکیین تأدیییب شییدید
مىشوند»(.فرقانى)64 :1380،
 « .1ن اذ قال لقمان البنه ن هو یعظه یا بنیّ التشرک باهلل ان الشرک لظلم عظیم؛ به یادآنر زمانی را که لقمان
به فرزندش در حالی که ان را موعظه میکرد ،گفو :پسر  ،چی ی را شریک خدا قرار میده کیه شیرک بیه
خدا ،ظلم ب رگی اسو»(لقمان)13 :

بررسی فقهی و حقوقی مرز «کودکآزاری» و /...عرف خلیلی پاجی /سید علیرضا میر کمالی /علی باقری

شود(.اعرافز )32 :1393 ،اط ق آیه ،وظیفه صیانت وادنی نس ت به فرزنطنان را بیطان
ک رده است .به ع وه ،اتخاذ هر نوع روش تربیتز را توس وادنی برای صیانت فرزننان
از عذاب ادهز مجاز شمرده است .ی ز از تنابیر مهم روش تربیتز ،تن یه فرزنطن اسطت.
بنابرای  ،تن یه بننز فرزننان جهت حفظ آنان از همراهز الزم و در صورت انحصار ،ای
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تربیتز دانست .متصومان] ،هاهز در منصت حاکم بودهانن و هاهز بهعنوان مربز
و متلم ایفای نقش مزکردهانن و ادعا ای است که در مقام تربیطت ،هطیچهطاه از تن یطه
بننز استفاده ن ردهانن .نادینه هرفت ای تمایز ،فقه را از پویایز باز مزدارد و آثار نس تا
زیادی بر آن مترتت است(محقق داماد )71 :1383 ،در نتیجه قانونگذار اس مز مزتوانن
در حادت عادی ،استفاده از روشهای تربیتز دیگر را مقرر نماین و تن یه بننز را ممنطوع
کرده و در صورت ضرورت ،برای آن متیار و محنوده خاصز تتریف کنن ،زیرا بطه نظطر
مزرسن آنچه موضوعیت دارد ،تأدیت است و شیوه آن طریقیت دارد؛ پس مطزتطوان بطا
استناد به روایاتز از ای دست قائ به عنم تجویز تن یه بننز باشیم.
ب) تنبیه از منظر قوانین

ع وه بر ماده  1179قانون مننز که حق تن یه طف را به ابوی دادهاسطت ،در بنطن
«ت» ماده  158قانون مجازات اس مز مصوب  92نیز به تن یه کودک توسط وادطنی
اشاره شنه است.
در ماده  1179قانون مننز مقرر هردینه اسطت« :ابطوی م لطف هسطتنن در حطنود
توانایز خود به تربیت اطفال خویش بر حست مقتیز اقنام کننن و ن این آنها را مهمط
بگذارنن ».برای نی به ای هنف ،قانونگذار به ابوی اجطازه داده اسطت طفط را تن یطه
کننن ،ودز ای تن یه باین(ط ق ماده  1179همان قانون) در حنود تأدیت و برای تربیطت
اخ قز و متنوی و در حنود متتارف باشن(.صفایز)367 :1389 ،
بنن «ت» ماده  158قانون مجازات اس مز مصوب سال  1392نیز بیان مزدارد که
اقنامات وادنی و اودیای قانونز و سرپرستان صغار و مجانی که به منظطور تأدیطت یطا
حفاظت آنها انجام مزشود ،مشروط بر این ه اقنامات مطذکور در حطن متتطارف و حطنود
شرعز تأدیت و محافظت باشن ،ایرادی ننارد 1.به ای ترتیت بطرای تن یطه ،شطرایطز در
نظر هرفته شنه است که در رأس آن ای است که تن یه باین از سطوی وادطنی  ،اودیطای
قانونز و سرپرستان صغار و مجانی باشن .تن یه تنها در خصوص صغار و مجانی ام ان
اِعمال دارد و باین به منظور تأدیت و حفاظت آنها انجام شود ،اقطنامات تن یهطز در حطن
 .1موضع مشابه این بند در قوانین برخی کشورها نی دیده میشود .برای مثال ،ماده  43قانون کیفری کانیادا
مقرر میدارد « :آموزگار ،پدر یا مادر یا هر شخص دیگری که با هدف مراق و از کودک جیایگ ین پیدر
یا مادر شود ،میتواند از اج ار به منظور اصالب ن تربیو یک دانشآموز یا کودک بیه شیرطی کیه حسیب
مورد از حد معمول تجانز ننماید ،استفاده کند» .ماده  154قانون مدنی اسپانیا مقرر مییدارد« :نالیدین میی-
توانند کودکان خود را به طور معقول ن با مالیمو تن یه کنند» .در مقابل ،در فرانسه تن ییه بیدنی بیه موجیب
قانون ممنوع ن به شدت مجازات شده اسو .ماده  222-13مجموعه قوانین کیفری ،سه سال حی س جنحیه-
ای ن  45000یورن جریمه برای این امر در نظر گرفته اسو.

تشریح حدود و ثغور تنبیه از لحاظ فقهی و قانونی
ی ز از موضوعات مهم و قاب بحض ،در خصوص حطنود و ثغطور تن یطه بطه دحطاظ
فقهز و حقوقز است .در حال حاضر تن یه کودک در قوانی ما به عنوان یک حق برای
وادنی وجود دارد و مورد استفاده آنها قرار مزهیرد .با وجود ایط حطق ،بحطض حطنود و
ثغور آن دارای اهمیت است.
الف)تشریح حدود و ثغور «تنبیه» از لحاظ فقهی

تن یه را مزتوان از عوام و محرکهای مؤثری دانست کطه در کنطار سطازوکارهای
تشویقز ،برای اص و بازسازی رفتارهای ناپسنن کودک به کطار مطزرود و هطنف آن
ساخت و پروردن است .در تن یه باین اص را بر آهاهکردن کودک دانست ،به طوری که
مزتوان سلسله مراتت تذکر ،اخطار و انذار ،کتک و ضرب و شتم را برای آن قائ شطن.
بنیهز است در صورت استفاده از تن یه بننز جن ه مصلحتآمیز بطودن و حطنود آن و از
همه مهمتر میزان آن مورد نظر خواهن بود.
مسئله تن یه و مجازات در آموزههای اس مز به عنوان یک اص ضروری پذیرفتطه
شنه ،اما برای هر انحراف و یا جرمز ،تن یه و مجازات مناست با آن تتیی شطنه اسطت.
کیفر قت  ،قصاص قات  ،مجازات سرقت ،قط ین سطارق و عقوبطت شطرب خمطر ،زدن
تازیانه به میخواره است(.ش وهز ی تا)165 :1363 ،
ن ته قاب توجه ،نگاه ویژهای است که اس م در باب تن یه دارد .روی رد اس مز را
مزتوان از هرهونه افراط و تفری م رّا و اعتنال را در ای حوزه ،مقنم بطر هطر اقطنامز
دانست .با تنقیق در رو دستورات اس مز مطزتطوان بطه برتطری تن یهطات ارشطادی و
ددسوزانه نس ت به تن یهات بننز پزبرد .اهر غایت تن یه ،آهاه کردن فرد به رفتار غل و
انحرافز باشن ،طوری که به واسطه تن یه دیگر مرت طت آن رفتطار نشطود ،ایط امطر در
اس م مورد پذیرش است و اهر منظور ،تن یه بننز بنون هیچ قاعنه و حطنی باشطن آن
هم بنان هونه که شخصیت کودک را دچار تشویش نمایطن ،در تربیطت اسط مز وجطود
ننارد .دذا بایستز در تن یه اس مز ،اص را بر آهاهز کودک نس ت به جن ههطای غلط
رفتارش بگذاریم و نه ضرب و شتم بزحساب او .در تربیت اس مز ،تن یه بطننز امطری
غیرقاب اجتناب نیست ،بل ه وسیلهای کم ز و دست دوم و هنگامز روا است که دیگر
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متتارف باشن و در حنود شرعز تأدیت و محافظت باشن .بنطابرای قانونگطذار بطا اضطافه
کردن شروطز ستز کرده است که تن یه را تنها متوجه شرای ضروری کنطن و اسطتفاده
از آن را در جهت مصلحت کودک بنانن.

N
15P
1
0
D
0
6
0
2
5
1
3
A
5
4
7
7
7
7
7

دو فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق /سال یازدهم /بهار تابستان 1396

N
16
P
1
0
D
0
6
0
2
5
1
3
A
5
4
7
7
7
7
7

ابزارهای تربیتز از موعظه ،انذار و ارشاد و تذکر نتوانن راهگشای کودک به سطوی خیطر
باشنن(قائمز)26 :1368 ،
مطابق فقه اس مز ،تن یه بننز کودک برای ودزّ او جایز شمرده شنه است ،امطا بطا
توجه به مناب موجود مزتوان قائ به وجود حنود ،شرای و ضواب خاصز بطرای ایط
مسئله بود .تن یه جهت تأدیت را باین آخری مرحله از تربیت کطودک دانسطت .تصطریح
آیات قرآن ،سیره متصومی ] و سخنان اننیشمننان اس م درباره تتلطیم و تربیطت،
جایگاه ویژهای برای آن ترسیم نموده است .متصومی ] نس ت به تتلطیم و تربیطت
فرزننان خود کوشینهانن و از روشهای کارآمنی بهطره بطردهانطن .بطه کطارهیری سطیره
متصومی ] به عنوان ذخایری هران ها در عرصه تتلیم و تربیت مطزتوانطن هطنایت،
تتادز و رشن انسانها را تیمی نماین.
روایات رسینه از پیام ر اکرم ,در تجویز تن یه نیز بیانگر ای مطلت است که امطر
به نماز در هفت سادگز و تن یه در صورت ترک در ده سادگز باین صورت هیرد .در واق
کودک سه سال امر به نماز مزشود ،بنون آن ه در ای مورد جایز باشن کطه او را تن یطه
بننز نماینن .در ای فاصله باین از شیوههای دیگری تأدیطت ماننطن تشطویق یطا تهنیطن
استفاده نمود و چنانچه ای راه ار ناکارآمن باشن ،وقتز وی به سط ده سطادگز رسطین،
مزتوان او را زد(.ابزداود1421 ،ق99 :؛ ترمذی1422 ،ق)149 :
تن یه دارای آثاری مشهود(مطلوب یا نامطلوب) جنا از شط اجطرای آن بطر طفط
است .اثر مطلوب آن را زمانز مزتوان مشاهنه نمود که توأم بطا خشطونت ن اشطن ،ودطز
هنگامز نامطلوب است که قساوت ،اص قرار هیرد و خارج از حنّ و میزان عرفز باشطن.
کودکان قشر آسیتپذیر هر اجتماعز ،به ویژه از بُتطن روانطز هسطتنن و تطرس ناشطز از
خشونت دارای آثاری بلنن منت در نهاد آنها است .همچنان کطه بزرهسطادز کطه بطا وی
چنی کرده ،مم است خود قربانز سابق و سرخورده خشونتز باشن که بطا آن زیسطته
است 1.چه بسا مم است وادنی به قصن تن یه ،مرت ت آسیتهطای جطنی بطننز بطه
کودک نیز شونن .خشونت تحم شنه در کودکز ،مزتوانن خطر انحطراف ،بزه طاری و
پرخاشگری را در پز داشته باشن .برخز فقهای متاصر در خصوص شنت تن یه هفتهانطن
شنت ضرب به هونه ای باین باشن که موجت دیه نشود؛ یتنز تأدیت ن این به حطن سطر
شنن و ماننن آن برسن(.امامخمینز1424 ،ق ،ج )832 :2در صورت تتنی و بروز تلف در
 .1نالدین از هر قشر ن در هر سنی ممکن اسو مرتکب کودکآزاری شوند ،نلیی در میواردی امکیان آن
بیشتر اسو .یکی از آن موارد در خصوص نالدینی اسو که دنران کودکی خوبی نداشتهانید ن اال یا(%90
موارد) خود مورد آزار ن تن یه بدنی قرار گرفتهاند(.کاهانی)54-55 :1375 ،

متصومان] در استفاده ن ردن از تن یه بطننز اسطت .اهرچطه مم ط اسطت برخطز
روایات دال بر جواز تن یه بننز در حن خاصز باشطن ،امطا در عمل طرد متصطومان]
هرهز از ای روش استفاده نشنه است.
ب) سیره معصومان] در تأدیب

ی ز از دالی عمنه کودکآزاری را مزتوان عنم آهاهز کافز خانوادهها به حقطوق
کودک و شناخت صحیح نیازهای اصلز و ضروری کودک دانست .راه طار عملطز ایط
ناآهاهز نیز آموزش حقوق و نیازمننیهای کودک در سطح خانواده اسطت .بایطن از هطر
وسیلهای تتادیم صحیح پرورشطز و تربیتطز را بطه خطانوادههطا آمطوزش داد .آمطوزش و
اط عرسانز شفاف و فراهیر در کلیه حوزههای مرت بطا کودکطان ی طز از مهمتطری
اقنامات در پاسخ به پنینه کودکآزاری است .نشر درست اوامر و نواهز دینز نیز مطز-
توانن تأثیر بسزایز در کاهش ای پنینه داشته باشن.
قرآن کریم خطاب به پنران و مادران ،آیاتز در زمینه کودکان دارد که توجه صحیح
به آنها مزتوانن راههشای ای امر باشن 2.همچنی برای حمایطت همطه جان طه از منطاف

 .1عنوان انلیه :تن یه کودک ازمصادیقِ ظلم اسو .ظلم نی چه از طرییق نقل(ایافر52 :؛ آلعمیران151 :؛
اعراف41 :ن44؛ ابراهیم22 :؛ شوری45 :؛ انسان )31 :ن چه از طریق عقل حرا اسو .عنوان ثانوییه :تن ییه
بدنی کودک میتواند نسیله ن اب اری باشد تا به نسیله آن ،کیودک تربییو گیردد ن یاحیداقل از کیار
زشو خود دسو بکشد .برای رسیدن به این هدف باید تما لیواز آن سینجیده شیود ن صیرف قصید
نس و به آن کافی نیسو(.رک :علی اک ری بابوکانی 88 :1390 ،ن )89
 .2در آیه  9سوره نساء ،خدانند به نالدین گوش د میکنید کیاری نکننید کیه موجیب بیمیاری ،گرفتیاری،
عقبافتادگی ن نگونبختی کودکان خود شوند« :نلیخش الّذین لو ترکیوا مین خلفهیم ذرییه ضیعافا خیافوا
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تأدیت ،ضمان وجود دارد(.ت ریزی1417 ،ق )476-477 :ضم آن ه در تن یه باین نیطت
عطنم تشطفز و قصطن اصط را شطرط بنانیم(.مقطنس اردبیلطى1403 ،ق ،ج180 :13؛
س زوارى1413 ،ق ،ج)26 :28
از آنجایز که تأدیت برای تربیت کودک است و تربیت کودک نیز مم اسطت بطه
وسیله راههایز غیر از تن یه بننز محقق شود ،تأدیت تنها در آخری مرحله جایز اسطت،
زیرا عنوان اودیۀ 1تأدیت ،حرمت است و با وجود راههای موثر دیگر ،غیر از تأدیت ،شک
در مورد جواز آن وجود دارد و با وجود شک ،باین به عنوان اودیه آن ،یتنز حرمت رجوع
کرد.
مطلططت مهمططز کططه در اینجططا بططه نظططر مططزرسططن راهگشططا باشططن ،سططیره عملططز
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کودک ،اس م ،ت ادیف و دستوراتز مقرر کرده است که ای دستورات از سالها ق ط از
تودن کودک آغاز مزشود.
نشر صحیح متارف قرآن کریم نیز مزتوانن عاملز پیشگیرانه در کاهش موارد آزار-
کودک در خانواده باشن و در مقاب  ،عنم اط ع از ای تتادیم انسانز توس وادنی مز-
توانن آثار سوئز را بر کودکان تحمی کنن .آمطوزههطای دینطز همطواره بطر احتطرام بطه
شخصیت کودکان و سردوحه قرار دادن ت ریم آنان تأکین مزکنن .ای شیوه در برخطورد
با کودکان در رفتار متصومان] کام مشهود است .پیطام ر اکطرم ,مطزفرمایطن:
« فرزننانتان را ت ریم کرده و بزرگ بنارین و به نی طز آنطان را ادب بیاموزیطن تطا مطورد
بخشش خناونن قرار بگیرین»(.ط رسز ،همان)222 :
همان طور که اشاره شن ،هیچ نمونهای را نمزتوان یافطت کطه متصطومان] از
تن یه به عنوان روش تربیتز استفاده کرده باشنن .برای نمونه ،در اینجا اشاره به روایتطز
از انسب مادک جادت به نظر مزرسن .وی در دوران کودکز در خنمت رسول خطنا,
بوده است .انس مزهوین« :چننی سال به پیام ر ,خطنمت کطردم ،ودطز هرهطز مطرا
دشنام نناد و تن یه بننز ن رد»(.دمقریزی ،بزتا ،ج)236 :2
ج) بررسی حدود و ثغور «تنبیه» از لحاظ قانونی

اقتیای ساختار سنتز نظام خانواده ،ادزام فرزننان به اطاعطت از وادطنی و پطذیرش
چارچوب تربیتز خانواده است 1.در ای ساختار ،تن یه بننز کودک خاطز به منظور ادزام
وی به رعایت اصول تربیتز ،اخ قز و اعتقادی وادنی نه تنها امر نطامطلوبز بطهشطمار
نمزرود ،بل ه از جمله حقوق متتلق بطه پطنر و مطادر در فرآینطن جامتهپطذیری کطودک
محسوب مزشود .با حمایت قانونگذار از مقوده تن یه بننز ،نگرشز مث ت ،نس ت بطه آن
در اذهان وادنی ش مزهیرد(صفاری )260 :1388 ،اغلت ت شهایز جهطت تحنیطن
حق وادنی در تن یه بننز کودک به واسطۀ وض ِ قطانون شطنه اسطت و برخطز فتطاوای
مذه ز نیز بر چنی محنودیتز صحه مزهذارنن ،دی متأسفانه حنود و میزان ای امر
و محنوده مجاز تن یه چننان مشخص نیست ،که ای امر مطزتوانطن منجطر بطه آسطیت
کودکان شود که خود مسئلهای بغرنج در اجتماع است.

علیهم فلیتّقوا اهلل ن لیقولوا قوال سدیداً؛ ن آنان که فرزندان ناتوان از خود برجای بگذارند ،بر آینده آنان بییم
دارند ،باید]از ستم بر یتیمان مرد نی [ بترسند .پس باید از خدا پرنا دارند ن سخنی بجا ن درسو گویند».
 .1ماده  1177قانون مدنی« :طفل باید محیع ابوین خود بوده ن در هر سینی کیه باشید ،بایید بیه آنهیا احتیرا
کند».

 .1آییننامه اجرایی مدارس مصوب  1380در ماده  65ن در مقا بیان مقررات انض اطی دانش آموزان مقرر
میدارد« :اعمال هرگونه تن یه دیگری از ق یل اهانو ،تن یه بدنی ن تعیین تکالیف درسی جهیو تن ییه ممنیوع
اسو.»...
 .2ماده  7قانون حمایو از کودکان ن نوجوانان مقرر میدارد« :اقدامات تربیتی در چاچوب میاده  59ق. .ا
مصیوب  70/9/7ن مییاده  1179ق .مصییوب  1314/11/9از شیمول اییین قییانون مسیتثنی اسییو» .از مشییرنب
مذاکرات مجلس چنین بر میآید که این استثناء به منظور تیأمین نظیر شیورای نگه یان در ایین قیانون درج
شده اسو(.زینالی)79-80 :1382 ،
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در قانون به وادنی  ،اودیای قانونز و سرپرستان اجازه تن یه داده شنه است .منظطور
از وادنی در قانون ،پنر و مادر هستنن ،بنابرای «ناپنری» و «نامادری» از شطمول ایط
ماده خارج مزشونن .همچنی منظور از اودیای قانونز ،پنر و جن پنری و وصزّ منصوب
از طرف آنها است .مراد از سرپرستان ،زن و شوهرانز هسطتنن کطه بطا توافطق ی طنیگر،
کططودکز را بططا تصططویت دادهططاه و بططه موجططت قططانون حمایططت از کودکططان و نوجوانططان
بزسرپرست و بنسرپرست(مصوب )1392به سرپرستز پذیرفتهانن .ماده  17ایط قطانون
مقرر مزدارد« :ت ادیف سرپرست نس ت به کودک یا نوجوان از دحاظ نگهناری ،تربیت
و نفقه با رعایت ت صره مادۀ  15و احترام ،نظیرت ادیف وادنی نس ت به اوالد اسطت.»...
در نتیجه غیر از سه هروه فوق ،سایر افراد ،ماننن متلم ،متاون منرسه ،ناپنری ،نامطادری
و ...حق تأدیت کودکان را ننارنن و اقنامات آنان جرم محسوب مزشود 1.همه فقها ایط
اجازه را براى پنر ،پنر بزرگ و جنّ پنرى و حاکم شرع اث ات کردهانن ،اما در مورد متلّطم
و مؤدّب کودک برخى ای اجازه را مطلق دانسته و برخى دیگطر آن را مشطروط بطه اذن
پنر و یا حاکم شرع دانستهانن(.حسی زاده)26 :1377 ،
علزرغم قاب مجازات ن ودن اعمال تن یهز ای افراد 2،هرهاه اعمال آنها منتهز به
قت یا جر شود در حادز که آن اعمال نه نوعا کشننه بوده و نه با قصن قت یطا جطر
ارت اب یافته باشنن ،قت یا جر ر داده ش ه عمطن محسطوب خواهطن شطن(میرمحمن-
صادقز )392 :1392 ،و در صورتز که عم فوق با قصطن قتط صطورت هرفتطه باشطن،
مشمول قوانی مربوط به قت عمن خواهن شن.
به دحاظ اهمیت مسئله عنم ایذاء کودک ،قانونگذار به موجطت مطاده  1173قطانون
مننز ،به مح مه اختیار داده است که با اث ات عنم ص حیت پنر یا مطادری کطه طفط
تحت حیانت اوست ،به ددی عنم مواظ ت از طفط در خصطوص سط مت جسطمانز،
سرپرست صادحز برای کودک قرار دهن .از سوی دیگر به استناد مادۀ  5قانون حمایطت
از کودکان و نوجوانان ،کودکآزاری از جرایم عمومز است و نیاز بطه شطاکز خصوصطز
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ننارد .بنی ترتیت دادستان مزتوانن تقاضای مجازات کودکآزار ،اعم از وادنی  ،اودیطای
قانونز و سرپرستان را بنماین.
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د) انتقاد به موضع قانونگذاری

شاین بتوان ی ز از مهمتری ددی بروز پنیطنه کطودکآزاری را عمل طرد نامناسطت
سیاسز و حقوقز جامته دانست .نظام سیاسز و حقوقز یک جامته تا حن زیطادی مطز-
توانن زمینهسطاز بطروز رفتارهطای آسیترسطان بطه کودکطان و نوجوانطان هطردد .بخطش
سیاستگذار جامته مم است با عنم تصویت به موق قوانی و مقطررات و در کنطار آن
عنم به کارهیری نیروهای متخصص و کارآمن در بننه اجرایز و در هطام آخطر بطا عطنم
نظارت مؤثر بر فتادیت و عمل رد ای هونه نیروهطا در انجطام وظطایف محودطه ،مرت طت
تساه هردد.
در ای رابطه به دودتها موکنا توصیه شنه است که:
« پیشگیری از خشونت علیه کودک را از طریق پرداخت به عل و ریشههای آن در
باالتری اودویت قرار دهنن .به همان میزان که مناب تخصیص یافته به انجام مناخ ت
پس از وقوع خشونت اساسز و مهم است ،دودتها باین مناب کافز به امر پطرداخت بطه
عوام خطرزا اختصاص دهنن»(.هزارش کارشناس مستق برای مطادتطه سطازمان ملط
متحن در زمینه خشونت علیه کودکان2004 ،م)50 :
تصویت قوانی ماهوی و ش لز کارآمن و مؤثر در مورد جرایم مربطوط بطه کطودک-
آزاری مزتوانن تأ ثیر بسزایز در مهار امر آزار کودک داشته باشطن .بطرای نمونطه ،قطانون
مجازات اس مز(مصوب )1392به عنوان یک قانون ماهوی در خصوص تن یطه کطودک
تنها در بنن «ت» ماده  158اشارهای کرده است و اقنامات مذکور در ای بنن را در حطن
«متتارف» مجاز شناخته است ،درحادز که ای حطن متتطارف مشطخص نشطنه اسطت و
مفهوم «متتارف» نیز در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است .دذا ایط هونطه قطوانی
مزتوانن بهانهای در دست اشخاصز شود که تن یه را حق ط یتز خود مزداننن .به نظر
مزرسن قانونگذار باین در حادت عطادی ،تن یطه بطننز را بطه عنطوان ی طز از روشهطای
تربیتز ،ممنوع کرده و در صورت ضرورت برای آن متیار و محنوده خاصز تتریف کنن.
در حوزه قوانی ش لز نیز اقطناماتز از ق یط تأسطیس دادهطاههطای خطاص بطرای
رسینهز به جرایم کودکآزاری ،رسینهز به ای پروننهها خارج از نوبت و اسرع وقت و
در نظر هرفت تنابیر سخت برای متهمی کودکآزار مزتوانن مطؤثر باشطن .بطه عنطوان
مثال ،شخصز که متهم به کودکآزاری است نتوانن با قین وثیقه یا دیگر تطأمی هطا بطه
طور موقت آزاد شود و یا این ه تخفیف ،تتلیق و ت نی مجازات بر او قاب اعمال ن اشن.
در حادز که هیچ یک از ای موارد نه در قطانون مجطازات اس مز(مصطوب )1392و نطه

نتیجهگیری
دوران کودکز دوران رشن و ش هیری شخصیت است .به تت یطر امطام علطز}:
ادتلم فز ادصّغر کادنقش فز ادحجر؛ علم و یطادهیری در دوران کطودکز هماننطن نقطش
روی سطن (ماننهار) اسطت»(.کراج طز1410،ق ،ج )319 :1دطذا تربیطت صطحیح و بطه
کارهیری روشهای درست تربیتز نقش مهمز را در رشن کودک خواهن داشطت .انطواع
کودکآزاری در ای سالهای حساس و مهم ع وه بر نقش بست در ذهط کطودک و
تاثیرات مخرب آن ،به رشن و س مت کودکان آسیتهای جنی وارد مزکنن ،به طوری
که کودکان آزار دینه ،در تمامز جن ههای رشن اعم از جسمز ،ذهنزطروانز و اجتماعز
با مش ت و نارسایزهای فراوانطز روبطهرو خواهنطن شطن .از سطوی دیگطر بسطیاری از
کودکانز که در دوران کودکز مورد آزار و بنرفتاری قرارهرفتهانن ،در بزرهسادز ،خود به
آزار و اذیت کودکان پرداختهانن که ای بزرگتری زیان آزار کودکان اسطت کطه سط ت
تناوم آن مزشود.
وادنی در بیشتر مواق به تصور این ه کودک خود را برای تربیت بهتر مطزبایسطت
تن یه کننن ،دست به اقنامات خطرناکز مززننن که موجت آسیتهای روحطز و جسطمز
 . 1به نظر چنانچه نالدین مرتکب جنایات عمدی علیه تمامیو جسمانی کودک یا مرتکیب جناییاتی شیوند
که می ان دیه آن ثلث دیه کامل یا بیشتر اسو ،بتوان در صورت نجود دالیل ،قراین ن امارات کیافی ط یق
ماده  237قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب )1392برای آنها قرار بازداشو موقو صادر کرد.
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قانون آیی دادرسز کیفری(مصوب )1392دحاظ نشنه است .بطه ططوری کطه مطاده 47
قانون مجازات اس مز(مصوب )1392در مقام احصاء جرایم غیر قاب تتلیق و تتویق از
ای دسته از جرایم نامز ن رده است .در خصوص مقررات ش لز نیطز مطاده  237قطانون
آیی دادرسز(مصوب  )1392در خصوص موارد بازداشطت موقطت از کطودک آزاری بطه
طور صریحز نام ن رده است ،اهرچه آزار کودک چنانچه در بط هر یک از ای جطرایم
باشن 1به نظر مزرسن مشمول مقرره ماده  237قانون مذکور خواهن شن .ن ته قاب ذکر
دیگر آن ه تنظیم سیاستگذاری ک ن م ارزه بطا پنیطنه کطودکآزاری مسطتلزم شطناخت
دقیق و همهجان ه ای پنینه به عنوان یک آسیت و کطجروی اجتمطاعز اسطت .بطنیهز
است که حصول به چنی شناختز «به کیفیت اط عاتز که درباره ای رفتار وجود دارد
و نیز میزان ای اط عات و ش ههایز که از طریق آنها ای اط عات به دست آمنه -
است ،بستگز خواهن داشت(».فرجاد )59 :1363 ،که به ددی رقم سیاه باالی ای هونطه
جرایم به ددی کشف نشنن ،سیاستگذاریهای ک ن در ای مطوارد بطا مشط لز جطنی
روبهرو است.
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به کودکشان مزشود .شاین بتوان از یک سو اختیار قانونز وادنی در تن یطه و از سطوی
دیگر مقین شنن ای حق به مورد م هم «حطن متتطارف» را ددیط عمطنه آزار کودکطان
دانست« .متتارف» از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است و ای نقطص قانونگطذاری
س ت مزشود تا کودک در موقتیت خطرناکز قرار بگیرد .به ع وه با رجوع بطه اح طام
اس مز و فقهز شاهن آن هستیم که تمام اح ام و دستوراتز که اس م درباره کودکان
مقرر کردهاست ،برای حفظ و حمایت از جایگاه رفی کودکان امروز و بزرهان و صاح ان
فردا است و حتز فقها تن یه را تا جایز جایز دانستهانن که به دیه(حتز حن سر شطنن)
نرسن .با ای تفاسیر چگونه مزتوان ادعا نمود که اس م تن یههای سخت بننز را حتطز
به منظور تأدیت با وجود راههای کارآمنتر مزپذیرد؟! دذا چنانچه نرسینن تن یه بطه حطن
دیه را شرط و تن یه بیشتر از آن را برای وادنی دارای ضمان بنانیم ،به نظطر مطزرسطن
بتوان ای مورد را حتز تحت عنوان کودکآزاری مورد مؤاخذه قرار داد.
کودکآزاری از جمله آسیتهایز است که تحت تاثیر عوام و مؤدفههای متتطندی
ش مز هیرد .به منظور مقابله با ابتاد غیر انسانز ای آسیت اجتماعز ،نظام سیاسز و
به دن ال آن ،ساختار حقوقز مزبایست اقنام به طراحطز خططوط کط ن سیاسطتگذاری
مشخص و تتریف شنهای در جهت نیط بطه اهطناف متینطز نمطوده و بطر م نطای آن،
مجموعه اقنامات پیشگیرانه ،حمایتز و کیفری را تنظیم و به ش منسجم و مرت با
ی نیگر به اجرا هذارد .توجه بیشتر در اح ام اس مز و دقت در قانونگذاری و نمایانطنن
رو کرامتمنار اس مز در قوانی و حذف یا دستکم تتطنی قطوانینز کطه مطزتوانطن
کودک را در موقتیت خطرزا قرار دهن ،اودطی و مهمتطری هطام در کطاهش مطوارد آزار
کودک توس وادنی است .بهنظر مزرسن برای کنترل ایط پنیطنه زیان طار ،عط وه بطر
آموزش حقوق کودک و تتادیم اس م در ای مورد در سطح وادنی  ،باین بطا شناسطایز و
تنوی قواعن و مقررات حمایتز خاص در جهطت رشطن و بقطا و سط مت جسطم و روان
کودکان ت ش کرد.
تن یه را مزتوان دارای ابتاد مختلفز دانست که ای ابتاد مشطخص کننطنه تفطاوت
میان تن یه و کودکآزاری هستنن .بنا بر تتادیم اس مز ،اص اودطز ،عطنم جطواز تن یطه
بننز است و جواز آن منوط به شرای خاص است .نخست آن طه در صطورت کارآمطنی
راههای دیگر ،ن این تن یه بننز در اودویت قرار هیرد .از آنجا که هطنف اصطلز از تن یطه،
تتلیم و تربیت کودک و نهایتا تأمی مصادح اوست ،شنت و سطختز در تن یطه مزتوانطن
مرز میان تن یه و کودکآزاری باشن .ط یتتا زمانز که هنف وادنی از تن یه فرونشطاننن
خشم ،اذیت و آزار کودک و انتقام هیطری از او باشطن ،عمط آنهطا در تتریطف کطودک-
آزاری(مطابق آنچه در ای پژوهش آمنه است) قرار خواهطن هرفطت .ن تطه قابط توجطه
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این ه در فقه ،ضربات مجاز جهت تن یه توس وادنی با رعایت جوانت احتیطاط محطنود
به سه تا ده ضربه شنه است .اهرچه ای تتناد را مزتوان متغیر و نس ز دانست ،باین به
ای ن ته نیز توجه داشت ضرباتز که به کودک از باب تن یه زده مزشود چه بطه دحطاظ
کمیت و چه به دحاظ کیفیت ن این منجر به ایجاد آسیت(همان طور که برخز فقها ذکطر
کردهانن حتز سرخز پوست) شود .بنی ترتیت وارد آوردن ضربات بیشطتر را مطزتطوان
کودکآزاری دانست و کمیت و کیفیت ضربه را نیز از متیارهای تف یطک تن یطه جهطت
تأدیت و کودک آزاری برشمرد .ضمنا م ان ضربه از حیض حساس بودن یا ن ودن عیطو
و وسیله استفاده شنه برای تن یه نیز مزتوانن عام تشطخیص دیگطری در ایط زمینطه
باشن.
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شامبیاتی ،توشنگع ،)1383بزهکاری اطفال و نوجوانام ،چ ،12تهران :انتشوارات



شکوتی یکتا ،محس ع ،)1363مبانی تعلیم و تربیت اسالمی ،تهران :نشر آموزش و
پرورش.



صفاری ،عوی و امیر ایروانیانع« ،)1388نقش سیاستگذاریهای دولتی بدر تدددید
روند یودکآزاری» ،مجوه تحقیقات حقوقی ،ش ،49ص.239-280



صفایی ،سید حس و اسدهلل امامیع ،)1389مختصر قوق خدانوادر ،چ ،29تهوران:
انتشارات میوان.



عوی اکبری بابوکانی ،احسان ،عباسپور ،رضا و حسی ناصریع« ،)1390وایاوی
مجازاتهای یودک از منظر فقه امامیه» ،پژوتشنامه فقه و حقوق اسالمی ،سال چهارم،
ش ،7ص.58-112



فرجاد ،محهد حسی ع ،)1363آسیبشناسی اجتساعی و جامعه شناسدی انررافدات،
چ ،1تهران :انتشارات بدر.



فرقانی ،منصورع ،)1380مبانی فقهی و قوای جرایم و تأدیب یودک ،چ ،1تهران:
سازمان انجه اولیا و مربیان.



قائهی ،عویع ،)1368تربیت و بازسازی یودیام ،چ ،3تهران :نشر امیری.



کاتانی ،عویرضا و حس توفیقیع« ،)1375یودکآزاری جسسانی عسدی» ،مجووه
عوهی پوشکی قانونی ،سال سوم ،ش ،10ص.51-77



ینوانسیوم قوق یودک،ع 20نوامبر  1989میالدی برابر با  ،)1368/8/20منتشر
شده درhttp://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm :



گزارش یارشناس مستقل برای مطالعه سازمام ملل مترد در زمینه خدونت علیده
یودیام :اجالس شصت و یکم مجسع عسومیع2004م) ،تهران :انتشارات امیر کبیر.



محق داماد ،سیدمصطفیع« ،)1383تفکیک روایات اضدایی از روایدات فقهدی»،
مجوه تحقیقات حقوقی ،ش ،39ص.49-74



مدنی ،س،یدع ،)1383یودکآزاری در ایرام ،چ ،1تهران :نشر اکنون.
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مرعشی ،محهد حس ع ،)1373دیدگارهای نو در قوق ییفری اسدالم ،چ ،1تهران:
نشر میوان.

دو فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات فقه اسالمی و مبانی حقوق /سال یازدهم /بهار تابستان 1396
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م،ی  ،محهدع ،)1387فرهنگ فارسی ،چ ،2تهران :نهال نویدان.



موسوی بجنوردی ،سید محهدع« ،)1386یودکآزاری» ،فصونامه حقووق و عوووم
سیاسی ،ش ،3ص.7-22



مهرا ،نسری ع« ،)1388رویکرد جامعهشناختی -قوای بده ددیددر یدودکآزاری»،
فصونامه عوهی ،پژوتشی رفاه اجتهاعی ،سال نهم ،ش ،35ص.251-270



مهرپور ،حسوی ع ،)1383نظدام بدی السللدی قدوق بددر ،چ ،2تهوران :انتشوارات
اطالعات.



مهریوی ،مهدیع« ،)1372بلوغ دخترام ،یاوشی در فقه و علوم وابسته آم» ،مجوه
حوزه ،ش ،1ص .229-296




میرمحهد صادقی ،حسی ع ،)1392جرایم علیه اشخاص ،چ ،11تهران :نشر میوان.
منابع عربی



اب کثیر دمشقی ،اسهاعیل بوی عهوروع1419ق) ،تفسدیر القدرآم العظدیم ،بیوروت:
دارالکتب ال،وهیه.



اب منظور ،محهد ب مکورمع1403ق) ،لسدام العدر ،

 ،1-4چ ،1بیوروت :دار

صادر.


ابیداودع1421ق) ،سن ابی داود ،تصحیح :محهد عدنان ،بیروت :داراحیاء التورات
ال،ربی.



تبریوی ،جواد ب عویع1417ق) ،أسس الردود و التعزیرات ،چ ،1قم :دفتر مؤلف.



ترمذی ،محهد ب عیسیع1422ق) ،سن الترمذی ،بیروتک دار اب حوم.



حر عاموی ،محهدب حس ع1409ق) ،وسا ل الددیعه ،1-28 ،چ ،1قوم :موسسوه
آلالبیت].



حوبی ،ابوصالحع1403ق) ،الکافی فی الفقه ،چ ،1اصفهانک کتابخانه عهووم اموام
امیرالهؤمنی }.



حوی ،احهد ب فهدعبیتوا) ،عددر الدداعی و نجدا السداعی ،بیوروت :دارالکتوا



سبووارى ،سید عبداألعو ع1413ق) ،مهذّ األ کام فدی بیدام الردالل و الردرام،
 ،28چ ،4قم :مؤسسه الهنار.



س،دی ،ابوجیبع1408ق) ،القاموس الفقه ،چ ،2دمش  :دارالفکر.



ش،یری ،تا الدی ع ،)1363جامعاالخبار ،چ ،1قم :رضی.



طبرسی ،فضل ب حس ع ،)1370مکارم االخالق ،چ ،4قم :شریف رضی.



طریحووی ،فخرالوودی ع1416ق) ،مجسددع البرددری  ،2 ،چ ،1تهووران :کتا فروشووی
مرتضوی.



طوسی ،ابی ج،فر محهدعبیتا) ،الخالف ،قم :انتشارات آیتاهلل سید طاتر کوانهینی
بروجردی.



فاضل لنکرانی ،محهدع1424ق) ،تفضیل الدیعه فی شر ترریر الوسیله ،قم :مرکوو
فقه االئهه االطهار].



قرطبی ،محهد ب احهدع1423ق) ،الجامع أل کام القرآم ،ریاض :دار عالم الکتب.



کراجکی ،اب الفتح محهد ب عویع1410ق) ،ینز الفوا د ،1 ،چ ،2قم :مصطفوی.



محق حوی ،ابوالقاسم نجمالدی ج،فر ب الحسو ع1408ق) ،شدرایع االسدالم فدی
مسا ل الرالل و الررام ،2 ،چ ،2قم :ناشر مؤسسه اسهاعیویان.



مقدساردبیو  ،احهدب محهد،ع1403ق) ،مجسع الفا دة و البرهام فی شدر إرشداد
األذهام ،13 ،چ ،1قم :دفتر انتشارات اسالم وابسته به جام،ه مدرسی حوزه عوهیوه
قم.



مقریوی ،احهد ب عویعبیتا) ،امتاع االسساع بسا للنبی مد اال دوال و االمدوال و
الرفدر و الستاع ،2 ،بیروت :دارالکتب ال،وهیه.



نجفی ،شیخ محهد حس ع1404ق) ،جواهر الکدالم ،26 ،چ ،7بیوروت :داراحیواء
التراث ال،ربی.
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