گسترة تنبیهبدنی اطفال توسط والدین از
منظر قانون و فقه
محسن برهاني
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشكاه تهران

چکیده
در بند اول ماده  95قانون مجازات اسلامی ،یکی از علل موجههی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود
متعارف دانسته شده است .ا ین حق قانونی در تنبیه اولاد ،در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 761
قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود .روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار مینمایند.
سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال ،محدود بودن
تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز ،منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی .تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از
این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید .در مقالهی پیشرو به تفصیل به بررسی این پیششرطها اقدام
خواهد شد.
واژگان کلیدی :تنبیه بدنی ،اطفال ،علت موجهۀ جرم ،فقه ،حد متعارف تأدیب و تربیت.

مقدمه
علل موجههی جرم اموری هستند که با تحقق یافتن آنها ،وصف مجرمانه از رفتار مجرمانه
سلب ميشود و رفتاری که در حالت عادی جرم هستند ،از نگاه قانونگذار دیگر جرم تلقي نخواهند
شد.
یکي از علل موجههی جرم در قانون مجازات اسلامي ،اقدامات والدین موضوع بند اول ماده
 95قانون مجازات اسلامي است .قانونگذار در این ماده مقرر داشته است که« :اقدامات زیر جرم
محسوب نميشود -2 :اقدامات والدین و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورین که به
منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و
مجافظت باشد»...-1 .
براساس این ماده -هرچند اقدام عليه تماميت جسماني و رواني افراد موضوع جرایم مختلفي
قرار گرفته است -اگر والدین با رعایت شروطي مرتکب رفتارهایي مجرمانه شوند ،این رفتارها از
حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 2پاييز و زمستان .01 -0،)0931

ن31ه مفيد /1شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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دیدگاه قانون جرم محسوب نشده و ایشان مورد پيگرد قانوني قرار نميگيرند .پيش از این شق 2
ماده  21قانون مجازات عمومي مصوب سال  2891مقرر ميداشت« :اعمال زیر جرم محسوب
هشتم  /مهر
اقدامات شماره
نميشود.2 :نامه مفید /
قانونيو و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا
والدینسیو واولياء
آبان 7831

حفاظت آنان انجام شود مشروط به این که در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد» .مشابه این
بيان در ماده  81قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب  2832و ماده  95قانون راجع به مجازات
اسلامي سال  2831تکرار گردید .این ماده در بند  2ماده  293قانون جدیدالتصویب مجازات
اسلامي ذکر شده است و قانونگذار علاوه بر موارد مندرج در مواد سابق ،قيد حدود شرعي را نيز
اضافه نموده و مقرر کرده است « :علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ،ارتکاب رفتاری که قانوناً
تم
جرم محسوب مي شود ،در موارد زیر قابل مجازات نخواهد بود .2 ... :اقدامات والدین و اولياء
قانوني و سرپرستان صغار و مجانين که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام ميشود مشروط به
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعي تأدیب و محافظت باشد» .ماده  3قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان بيان ميدارد« :اقدامات تربيتي در چارچوب ماده  95قانون مجازات
اسلامي مصوب  2831/3/3و ماده  2235قانون مدني مصوب  2822/2/25از شمول این قانون
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مستثني است» .ماده  2235قانون مدني نيز بيان ميدارد« :ابوین (پدر و مادر) ،حق تنبيه طفل خود
 /مهر و آبان 2831
را دارند ولي به استناد این حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود ،تأدیب و تنبيه نمایند».
وجود چنين اختياری برای والدین ،نگرانيهای فراواني را برای بسياری از نویسندگان ایجاد
کرده است چرا که ایشان این مادهی قانوني را منشأ خشونتهای خانوادگي عليه کودکان دانستهاند
(رایجيان اصلي 22 :2832 ،و زینالي 211 :2831و 281و حبيب زاده )33 :2839 ،و به تبع
حذف ماده مذکور از قانون مجازات ،یکي از راههای رفع مشکلات ناشي از خشونت عليه کودکان
تم
دانسته شده است .به نظر اکثر ایشان ،این علت موجهه ،توجيهکنندهی تنبيه بدني کودکان توسط
والدین است و با ایجاد معافيتي قانوني برای مرتکبين خشونت عليه اطفال ،کارکردی جرمزا در
عرصهی حيات اجتماعي کشور دارا ميباشد .صرفنظر از اشکالات چنين نگاه تقليلگرایانهای که
مالکيت و
راهحل معضلاتحقوق
بازارهایعلت خودخوانده فرو ميکاهد ،بایستي به تحليل این
نظمرا به یک
اجتماعي
پيچيدهی
معافيت کارآمد
پرداخت تا ابعاد مختلف و محدودیتهای استفاده از این مادهی قانوني روشن گردد تا از

سوء استفادههای احتمالي از آن جلوگيری به عمل آید.
831
این مقاله در مقام بحث از حدود اختيارات والدین یعني پدر و مادر در تنبيه بدني کودکان

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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است .لذا بدون ورود به این بحث که منظور از اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوران مندرج
در مواد قانوني چيست به تبيين موضوع اقدام مينماید .روشن است اگر ابعاد اختيارات والدین
مشخص گردد ،از همين ملاک ميتوان در تحدید اقدامات اولياء قانوني و سرپرستان صغار و
محجورین استفاده نمود چرا که اگر اختياری از والدین سلب شود به طریق اولي چنين اختياری
برای سایر اولياء قانوني قابل تصور و تجویز نميباشد.
در ماده  95قانون مجازات اسلامي دو نوع محدودیت تصویر شده است که باید جداگانه به
تحليل آنها پرداخت :محدودیت مبتني بر عنصر مادی و محدودیت مبتني بر عنصر رواني.
عنصر مادی تمامي مؤلفههای مجرمانهای است که از حوزهی اندیشهی مجرمانه خارج شده و
به ظهور و بروز خارجي منجر شده است .عنصر مادی تقسيمبندیهای مختلفي دارد که رفتار
مجرمانه مهمترین رکن عنصر مادی است .رفتار مجرمانه به فعل و ترک فعل تقسيم ميشود؛ انجام
رفتاری که قانونگذار با تعيين مجازات ،آن رفتار را منع کرده است یا عدم انجام رفتاری که
قانونگذار انجام آن را با تعيين مجازات از افراد مطالبه کرده است.
به نظر ميرسد عبارت «اقدامات» مندرج در ماده  95از آنجا که رفتار مجرمانهای است که
قانون عنوان مجرمانه را از آن سلب نموده است ،نياز به تأمل دارد .آیا این عبارت اعم است از فعل
مانند ضرب و شتم ،تهدید ،توهين و ، ...و ترک فعل مانند بازداشت غيرقانوني مثلاً والدین به قصد
تأدیب ،ساعاتي فرزند خویش را در اتاقي محبوس نمایند؟ در ميان مصادیق مختلف رفتار مجرمانه،
ضرب و جرح کودکان از حساسيت بالایي برخوردار است چرا که این امر نه تنها امکان آسيب
رساندن فراوان به کودکان را داراست بلکه اکثر قریب به اتفاق پروندههای کودکآزاری در قالب
ضرب و جرح تحقق یافته و مي یابند .این موضوع حتي از نگاه فرهنگي نيز قابل توجه فراوان است
چرا که به نظر ميرسد قانون -با توجه به وجود برخي خشونتهای اجتماعي و فرهنگي که ریشه در
تجربهی تاریخي دارند -بایستي برای ترميم رفتارهای اجتماعي ناصواب در چنين حوزهای پيشرو
باشد و نه تابعي دنبالهرو زیرا در خصوص این موضوع ،عرفهای ظالمانهای در بخشهایي از
کشور حاکم است و پيروی قانون از این امور متعارف ،خطرهای بالقوه و بالفعلي را در پي خواهد
داشت (عابد خراساني ،2835 ،ص )299عرفها و سنتهایي که توافق با آنها برخي نویسندگان
را به الحاق معلم و استاد در حق تنبيه بدني شاگردان وا داشته است (صانعي ،2831 ،ص.)822
این موضوع مبتني بر این پيشفرض فلسفي در فلسفهی تربيت است که از نگاه قانونگذار،
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والدین حق و وظيفه دارند که اقدام به تربيت فرزندان نمایند و از سوی دیگر فرزندان نيز حق بر
تربيت شدن را دارا هستند .از این رو قانونگذار باید راهکارهایي را پيشبيني نماید که اعمال
هشتم /
مهر ومتأسفانه چنانچه خواهد آمد در قانون مجازات اسلامي،
ننماید.
سی وطي
شمارهای را
مفید /بيراهه
چنين حقي،نامهمسير
آبان 7831

این بحث بنيادین با عدم توجه مواجه شده است و امکان سوءبرداشت از این اختيار قانوني فراهم
آمده است .یافتن راهي ميانه در آوردگاه افراط و تفریط کاری بس مهم است؛ از یکسو نباید بدون
توجه به سلامت جسماني اطفال بر تربيت تأکيد کرد و از سوی دیگر نبایستي با تأکيد بر حقوق
اطفال ،خانواده را در تربيت کودکان خلع سلاح نمود و برای اصلاح ابرو ،چشم را کور کرد!!
مسأله ی اصلي ،چگونگي تحليل و تحدید رفتارهای والدین در خصوص انجام اقدامات تربيتي
تم
نسبت به فرزندان ميباشد .سؤال آن است که چگونه ميتوان رفتارهای والدین را تحت قاعده
درآورد و با معياری روشن اقدام به تحدید و سپس ارزیابي رفتارهای والدین نمود؟ آیا والدین در
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
ضرب و جرح فرزندان خویش اختيار مطلق دارند یا چنين اختياری با محدودیتهای قانوني مواجه
است؟ اگر محدودیتي وجود دارد ،مرز آن تا کجاست؟
قانونگذار خود به عبارت «در حد متعارف تأدیب و محافظت» اشاره نموده است .معنای این
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
قيد آن است که اقدامات مجرمانهی والدین در تأدیب فرزندان بایستي محدود به حد متعارف باشد.
 /مهر و آبان 2831
پرسش آن است که منظور از حد متعارف چيست و چگونه ميتوان مرزهای این حد را تعيين
نمود؟
عرف عبارتست از فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که به صورت قانونِ مجعول و
مشروعِ نزد آنها به خود نگرفته است (عليدوست .)32 :2832 ،در حقيقت عرف ،قراردادهای
نانوشته و کدهای رفتاری مورد قبول اکثریت افراد جامعه است.
تم
عرف دارای تقسيمبندیهای مختلفي است و به اعتبارات مختلف تقسيمبندی شده است اما
نکته ی حائز اهميت در بحث ما آن است که قلمرو مکاني این فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی
مردم تا کجاست؟ به عنوان مثال اگر در منطقهای عرف بسيار سختگيرانهای در مورد فرزندان و
باشد،نظم
مالکيت و
بازارهایبه استناد آن عرف اقدامات سختگيرانه را نسبت به
آیا ميتوان
حقوق داشته
تربيت ایشان وجود
کارآمد
داشت و ایشان را مورد آزار و اذیت قرار داد؟ چنانچه ميدانيم تنبيه با چوب و سایر
فرزندان روا

ابزارهای سخت ،در برخي مناطق متعارف است ،آیا متعارف بودن توجيهي برای استفاده از چنين
831
برخورد خشني ميباشد؟

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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قانونگذار این نکته را روشن ننموده است که این حد متعارف را چگونه ميتوان تعيين نمود.
آیا عرف یک منطقهی خاص مدنظر قانونگذار بوده است یا عرف اکثریت افراد جامعه؟ هرچند
بایستي قانون کيفری را بهصورت مضيّق تفسير نمود و در مواردی که مباحث مرتبط با معافيت-
های قانوني مطرح است با تفسير قوانين به نفع متهم ،به خروج افراد از دایره جزایي کمک نمود اما
این نوع از تفاسير در صورتي صحيح است که نتوان به احراز نظر قانونگذار همت گمارد؛ تفسير
مضيّق و تفسير به نفع متهم در مراتب تفسير قوانين کيفری ،پس از مرحلهی احراز نظر قانونگذار
قرار دارند و در صورت اح راز این نظر ،دیگر تفسير مضيّق و تفسير به نفع متهم بدون موضوع شده
و با سالبه به انتفاء موضوع شدن این نوع تفاسير ،امکان توسل به آنها وجود نخواهد داشت .با
توجه به خصوصيت ملي حقوق کيفری و قوانين جزایي ،پذیرش معافيت منطقهای نيز بسيار بعيد به
نظر ميرسد .آیا پذیرش رویکرد منطقهای برای توجيه رفتارهای خشونتآميز با کودکان قابل
پذیرش است یا خير؟
با توجه به مطالب فوق ،قانون در توضيح «اقدامات» و «متعارف بودن» مبتلای به اجمال است
و بنا بر اصل  233قانون اساسي که مقرر ميدارد« :قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا
را د ر قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي یا فتاوای معتبر ،حکم قضيه را
صادر نماید و نميتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به
دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» ،در صورت اجمال قانون باید به منابع اسلامي مراجعه کرد و حکم
موضوع خاص را استخراج نمود .بر همين اساس است که نقش و جایگاه آموزههای دیني در حقوق
داخلي برای مقابله و تحدید تنبيه بدني کودکان و دیدگاه دین پيرامون تنبيه بدني کودکان در
محيط خانه و خانواده موضوعيت پيدا مينماید .از سوی دیگر بند  2ماده  293قانون جدید
مجازات ،حدود شرعي را بر حد متعارف عطف نموده است و مقرر داشته است ...« :مشروط به
اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعي تأدیب و محافظت باشد» ،با توجه به چنين
تصریحي ،حتي اگر اصل  233قانون اساسي را به اشتباه ،محدود به تفسير برخي تأسيسات و
نهاده ای شرعي پذیرفته شده در قانون دانسته و محدودیتي غيرقانوني بر اصل  233بارنمایيم و
قائل شویم که در مواردی که دادگاههای کيفری در یافتن ماهيت برخي حقایق شرعي و یا فقهي با
نقص قانون مواجهند ميتوانند با استناد به منابع فقهي و یا فتاوای معتبر این نقص را برطرف سازند
(اردبيلي ،2835 ،ج )221 :2باز هم با توجه به تصریح ماده  293به حدود شرعي ،ناگزیر به
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مراجعه به متون فقهي هستيم تا با تجویز قانون مجازات ،از فقه جهت رفع ابهام استفاده نمایيم.
بنابراین درخصوص صلاحيت والدین در تنبيه فرزندان و تحدید رفتارهای ایشان ،قانون با
بایستيو باهشتم /
شماره سی
نامه مفید
مهربهو مرجع مورد تأیيد قانونگذار به رفع آن همت گمارد.
مراجعه
است/که
اجمالي مواجه
آبان 7831

به عبارت دیگر ،اطلاق قانون در مورد اقدامات والدین اقتضاء آن را دارد که والدین بتوانند در
مورد تمامي رفتارهای مجرمانهی خویش به معافيت قانوني مندرج در ماده  95استناد کنند ،اما از
سوی دیگر این نکته ابهام دارد که ضرب و شتم فرزندان توسط والدین در چه مواردی؟ و تا چه
ميزاني؟ و با چه هدفي؟ امکان تصویر رفتارهای خشونتآميز شدید و آسيبهای غيرقابل جبران
اطفال بيدفاع در برابر اقدام خشن والدین که تنها ملجأ و پناهگاه این موجودات معصوم هستند ،هر
تم
فردی را در تمسک به اطلاق قانون دچار تردید مينماید .بيشک زماني ميتوان به اطلاق قانون
استناد کرد که مقدمات حکمت تمام باشد اما امکان رفتارهای خشونتآميز نسبت به اطفال و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
کودکان ،این اطلاق را دچار تردید جدی مينماید به عبارت دیگر قرینهای مهم وجود دارد که
امکان استناد به اطلاق را منتفي مي نماید .با توجه به این امر ،بایستي با استناد به منبعي که قانون
اساسي جهت رفع اجمال و سکوت ایجاد نموده است ،به رفع اجمال و سکوت همت گمارد.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
2831عنصر مادی
آبان از نظر
محدودیتوتنبیه
الف)  /مهر

پيش از بررسي روایات باید به نکتهی مهمي که از مسلّمات فقه اسلامي است اشاره نمود و

آن این است که اصل اوّلي عدم ولایت افراد نسبت به یکدیگر است .این اصل که در بيان فقها با
عنوان «أصالَهُ عَدمِ وِلایهِ أحَدٍ علي أحدٍ» آورده شده است به این معناست که اصل اولي عدم
صلاحيت افراد جهت تصرف در اموال و نفوس سایرین است و هرجا که شک کردیم که آیا افراد
صلاحيت و اهليتي برای تصرف هستند یا خير ،اصل اولي اقتضاء دارد که منکر چنين
دارای چنين تم

ولایتي شویم و افراد مدعي چنين ولایتي باید ادعای خود را به اثبات برسانند (منتظری،2215 ،
ج .)82 :2بنابراین اگر در بحث صلاحيت والدین جهت تنبيه بدني فرزندان ،در جایي نتوانستيم از
روایت در موضوع خاصي چنين صلاحيتي را استنباط نمایيم ،باید قائل به عدم وجود حق تنبيه شده
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
و والدین را از این ولایت محروم بدانيم .اصل عدم ولایت در این بحث ،بهخصوص در حوزهی
کارآمد
حدود ولایت ظهور بيشتری داراست چرا که اگر در قلمرو ولایت والدین و نيز در مصداق خاصي
831بدون تردید این اصل وجود ولایت را نفي مينماید.
شک به وجود آمد،
در مجامع روایي ،روایاتي وجود دارد که به والدین اجازهی تنبيه فرزندان را اعطاء ميکنند

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

گسترة تنبيه بدني اطفال توسط والدين از منظر قانون و فقه

3

که این موارد به قرار زیر هستند:
روایت اول :قالَ رَسولُ الله (ص) :عَلِّمُوا أولادَکُم الصَّلاهَ إذا بَلَغُوا سَبعاً و اضرِبُوهُم عَلَيها
(إحسایي ،ج ،2ص .)191یعني به فرزندانتان زماني که به هفت سال رسيدند نماز را آموزش دهيد
و بر آن ایشان را تنبيه کنيد.
روایت دوم :قال عليّ (ع) قال رسول الله (ص) :مُرُوا صِبيانَکُم بِالصَّلاهِ إذا کانُوا أبناءَ سِتَّ
سِنينَ و اضرِبُوهُم إذا کانُوا أبناءَ سَبعَ سِنينَ و فَرِّقُوا بَينهُم في المَضاجِعِ إذا کانُوا أبناءَ عَشرَ سِنينَ
(نوری ،2213 ،ج ،8ص .)25یعني فرزندان شش سالۀ خود را بر خواندن نماز امر کنيد و اگر
هفت ساله شدند بر این امر ایشان را تنبيه کنيد و در سن ده سالگي محل خواب ایشان را از
یکدیگر جدا سازید.
روایت سوم :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُرُوا صِبْيَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ
إِذَا کَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعَ سِنِينَ (مجلسي ،2221 ،ج ،39ص )281یعني فرزندان هفت سالهی خویش را
بر نماز وادارید و اگر نه ساله شدند ایشان را تنبيه نمایيد.
روایت چهارم :روی عن النبي (ص) أنه قال :مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ (مجلسي ،2221 ،ج ،39ص )288یعني در هفت سالگي فرزندانتان را به نماز امر
کنيد و اگر ده ساله شدند بر این امر ایشان را تنبيه نمایيد.
روایت پنجم :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :مُرُوا صِبْيَانَکُمْ بِالصَّلَاهِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ
عَلَى تَرْکِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً (تميمي مغربي ،2839 ،ج،2
ص )252یعني کودکان هفت سالهی خود را بر نماز خواندن وادارید و بر ترک نماز تنبيهشان
نمایيد اگر نه ساله شدند و اگر ده ساله شدند محل خواب ایشان را از یکدیگر جدا نمایيد.
با توجه به این دسته روایات اجمالاً ميتوان به این نکته رهنمون شد که والدین حق زدن و
ضرب اولاد را دارا هستند اما اثبات چنين حقي به صورت اجمالي کافي نبوده و باید سایر قيود و
شروط اعمال این حق مشخص شود.
حال باید دوباره به این پرسش پرداخت که در چه مواردی والدین حق ضرب فرزندان را دارا
هستند؟ آیا این حق مطلق بوده و به صلاحدید والدین ميباشد یا اساساً در موضوعات خاصي
والدین حق اعمال چنين حقي را دارا هستند؟
چنانچه در بالا اشاره شد ،موضوع تمام روایات در مورد نماز خواندن فرزندان است ،یعني
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روایات  -بنا بر اختلافشان -گفته اند اگر فرزند هفت یا هشت یا ده ساله شد و از خواندن نماز
استنکاف نمود ،ایشان را مورد تنبيه بدني قرار دهيد.
هشتم
شماره سی و
بر مفید
علاوهنامه
مهر وروایت وارد شده است که والدین بر اخلاق بد فرزندان
در /چند
خواندن،
مورد /نماز
آبان 7831

نيز حق ضرب دارند :قالَ رَسولُ الله (ص) :الولَدُ سَيّدٌ سَبعَ سِنينَ و عَبدٌ سَبعَ سِنينَ و وَزیرٌ سَبعَ
سِنينَ ،فَإن رَضيتَ أخلاقَه لإحدی و عِشرینَ و إلّا فَاضرِب علي جَنبِه فَقَد أعذَرتَ إلي اللهِ تعالي
(عاملي ،2215 ،ج ،12ص 233و مجلسي ،2221 ،ج ،212ص )59یعني کودک هفت سال سيّد
و مولا و ریيس است و هفت سال بنده است و هفت سال وزیر است پس اگر از اخلاق او در بيست
و یک سالگي راضي نبودی ميتواني وی را تنبيه کني که در این تنبيه معذور خواهي بود.
تم
در این روایات به والدین اجازه داده شده است که اگر اخلاق فرزندانشان مورد رضایت ایشان
نبود به تنبيه بدني و ضرب ایشان اقدام نمایند .اما نکتهی جالب توجه این است که این دسته از
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
روایات از موضوع بحث این مقاله خارج هستند چرا که این روایات هرچند صلاحيت والدین را از
نظر موضوع تنبيه افزایش داده و علاوه بر موضوع نماز ،اخلاق ناپسند را نيز موضوع تنبيه بدني
قرار ميدهند اما از سوی دیگر به تحدید این تنبيه پرداخته و محدودهی سنّي را برای اعمال چنين
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
صلاحيتي تعيين مينمایند .چنانچه در بالا ذکر شد سن  12سالگي برای این امر در روایات در نظر
 /مهر و آبان 2831
گرفته شده است .بنابراین والدین نميتوانند فرزندان کمتر از  12سال را برای اخلاق ناپسند مورد
تنبيه بدني قرار دهند .در نتيجه تحليل و تحدید این صلاحيت از موضوع بحث مقاله خارج است چرا
که جوانان  12ساله قطعاً از عنوان کودک خارج بوده و موضوع بحث نميباشند.
نتيجه ی حاصل از این بحث تاکنون این نکته است که صلاحيت والدین در ضرب اولاد بنا بر
روایات تنها در مورد استنکاف از خواندن نماز در سن  3یا  3یا  21سالگي است .در موارد دیگر
تم
والدین حق تنبيه بدني فرزندان خود را ندارند و اقدام به این امر از آنجا که بدون اجازهی شارع
مقدس است ،حرام ميباشد .در موضوعاتي غير از نماز شک وجود دارد که آیا والدین دارای چنين
حقي هستند و ميتوانند کودکان را تنبيه نمایند؟ در حالت شک ،اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر،
نماید.نظم بازارهای
مالکيت و
حقوق
مسلّم مي
نفي چنين حقي را
کارآمدکه والدین تنها در مورد استنکاف کودکان در نماز خواندن ميتوانند به تنبيه بدني
نتيجه این

ایشان اقدام نمایند و چنين تنبيهي برای کودکان کمتر از هفت سال به هيچوجه تجویز نشده است.
831
بحث دوم در رابطه با ميزان این تنبيه است .والدین تا چه ميزاني از نظر شرعي حق دارند به

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

گسترة تنبيه بدني اطفال توسط والدين از منظر قانون و فقه
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تنبيه بدني فرزندان خویش بپردازند؟ مثلاً اگر در منطقهای ضرب و شتم فرزندان با چوب و سایر
وسایل و آسيب بدني فرزندان در حد سرخي و کبودی و سياهي بدن و خونریزی ،امری متعارف
بود آیا والدین ميتوانند به استناد به این حقِ مبتني بر عرف ،اقدام به ضرب و شتم فرزندان خویش
بنمایند؟
در این مورد توجه به روایات باب دیات ميتواند تحدید عمدهای را در مسير اعمال حق
تربيت ایجاد نماید.
چنانچه ميدانيم دیه مالي است که از طرف شارع برای جنایت تعيين شده است .با مراجعه به
روایات مندرج در کتاب دیات با این واقعيت مواجه ميشویم که برای تمامي آسيبهای بدني
ميزان خاصي از دیه تعيين شده است حتي برای سرخ شدن و سياه شدن و کبود شدن بدن .در این
مورد مهمترین روایت ،روایتي است از امام صادق (ع) :قال قَضی أمیرُالمؤمِنینَ (ع) فِی اللطمَة
یسوِّدُ أثرُها فی الوجهِ أنّ أرشَها س ّتةُ دَنانیرَ فإن لم تُسوِّد و اخضَرَّت فإن أرشَها ثَلاثةُ دَنانیرَ
فإن احمَرَّت و لم تَخضرَّ فإن أرشَها دینارُ و نصف .و رواه الشيخ باسناده عن حسن بن محبوب
عن اسحاق بن عمار و کذا الصدوق نحوه و زاد :و في البدن نصف ذلک (عاملي ،2215 ،ج،25
ص)159
بر اساس این روایت است که قانون مجازات اسلامي در ماده  232مقرر ميدارد« :دیه ضربتي
که در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زیر است :الف -سياه شدن صورت بدون جراحت و
شکستگي شش دینار .ب -کبود شدن صورت سه دینار .ج -سرخ شدن صورت یک دینار ونيم .د-
در سایر اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نيم و در
صورت سرخ شدن سه ربع دینار است».
تعيين دیه برای چنين صدماتي اطلاق داشته و تمامي موارد را در بر ميگيرد .اگر شارع
مقدس قصد است ثناء والدین را داشت بایستي اقدام به استثناء نمودن رفتارهای ایشان ميکرد که ما
در روایات با چنين تخصيصي مواجه نيستيم .بنابراین روایات وجوب پرداخت دیه به عنوان
مخصّص منفصل یا مقيّد اطلاق نسبت به روایات حق تنبيه عمل مينمایند و تنبيه را محدود به
رفتارهایي مينمایند که به سرخي و کبودی و سياهي بدن فرزند منجر نشود .در همين راستا ،تبصرة
 8ماده  13قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب  2832مقرر ميداشت« :در جرائم مهمه هرگاه
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برای تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بایستي به کيفيتي باشد که دیه
به آن تعلق نگيرد» .این ماده مربوط به دولت و اجرای مجازات بود با این حال ادارهی حقوقي
هشتم  /مهر
تنبيهسی و
شماره
حتيمفید /
دادگسترینامه
بزهکار وتوسط دولت را محدود به قيد فوقالذکر دانست و بيان
اطفال
اختيار
آبان 7831

داشت ...« :منظور از تنبيه بدني با دست یا با ادوات به آن اندازه نيست که اقلاً رنگ تغيير کند تا
مشمول ماده  232( 251فعلي) گردد( »...شهری ،2833 ،ج ،2ص.)133
مسألهی مهمي که اینجا پيش ميآید این است که رفتارهای عمدی والدین در آسيب رساندن
به فرزندان در حد سرخ شدن یا کبود شدن یا سياه شدن بدن فرزند ،شرعاً حرام است و به همين
علت است که شارع مقدس برای این امر ضمانتاجرای مالي تعيين کرده است و إلا اگر این امر
تم
جایز بود دیگر تعيين ضمانت اجرا برای امری جایز و مباح ،معنا نداشت به عبارت فنّي ميتوان از
وجود چنين حکم وضعي یعني لزوم پرداخت دیه ،به حکم تکليفي حرمت چنين آسيبي پيبرد.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
نتيجهی نهایي این بخش این است که شارع در حيطهی عنصر مادی این رفتار ،سه دسته
تحدید بر تنبيه بدني فرزندان ایجاد کرده است :اولاً این تنبيه تنها در مورد کودکان بالای هفت سال
امکان اعمال را داراست ،ثانياً موضوع تنبيه تنها استنکاف از بجا آوردن نماز است و نه اموری چون
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
عدم تربيت مناسب و عدم ت بعيت از اوامر والدین و برهم زدن آرامش منزل و نياز به ایجاد ترس
 /مهر و آبان 2831
در وجود کودک جهت فرمانبری بيشتر و ...و ثالثاً این تنبيه نباید به هيچ نوع آسيب بدني حتي
سرخي بدن کودک منجر شود.
ب) محدودیت تنبیه از نظر عنصر روانی

در تعریفي مختصر ميتوان عنصر رواني را به «فعل و انفعال ذهني مغایر با قانون جزایي»
تم یا «فعاليت آگاهانهی رواني و ذهني یا حرکت ذهني با احتمال وقوع نتيجهی
(آزمایش ،بيتا)
مغایر قانون جزا» تعریف نمود (قياسي و دیگران)113 :2833 ،
ارکان عنصر رواني جرایم عمدی عبارت است از علم به موضوع و حکم ،سوءنيت عام،
سوءنيت خاص و انگيزه که باید در تمامي رفتارهای مجرمانه مورد تجزیه و تحليل قرار ميگيرند.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
بعد از این مقدمهی کوتاه باید به این نکته پرداخت که آیا در حوزهی عنصر رواني،
کارآمد
محدودیتي بر رفتارهای والدین وارد ميباشد یا خير؟
در بند اول ماده  95مقرر داشته است که « ...اقدامات والدین واولياء قانوني و
قانونگذار831
سرپرستان صغار و مجانين که به منظورتأدیب یا حفاظت آنها انجام ميشود ،مشروط به اینکه
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اقدامات مذکور درحد متعارف تأدیب ومحافظت باشد .»...عبارت «به منظور تأدیب یا حفاظت
آنها انجام ميشود» ناظر بر عنصر رواني و وابسته به فعاليت آگاهانهی ذهني والدین ميباشد .بدین
معنا که اقدامات تربيتي والدین باید با انگيزه و هدف تأدیبي و حفاظتي از کودکان انجام پذیرد.
بنابراین هرچند تأثير انگيزه در حقوق جزا امری استثنایي و خلاف قاعده است ،اما پيششرط
استفاده از معافيت قانوني مندرج در ماده  95است.
این قيد که از دید بسياری از نویسندگان مخفي مانده است برخلاف تحدیدهای مرتبط با
عنصر مادی ،معياری دروني و شخصي است که بایستي والدین مورد توجه قرار دهند؛ آیا والدین
ميتوانند برای اطفاء نائرهی غضب خویش و آرامش دروني خود و بيحوصلگي اقدام به تنبيه بدني
نمایند؟ آیا والدین ميتوانند برای آسایش بيشتر خود به تنبيه فرزندان اقدام کنند؟ آیا در هنگامهی
تنبيه ،والدین به تربيت فرزندان مياندیشند یا در پي قدرتنمایي کور در قبال فرزندان در برابر
دیگران هستند؟
این معيار دروني که مورد تأکيد دین و نصوص دیني بوده است راه را بر تنبيه بدني فرزندان
بيش از پيش سد مينماید ،چرا که والدین تنها در زمان آرامش دروني و با محاسبات تربيتي حق
تنبيه فرزندان را خواهند داشت و نه در زمان عصبانيت.
اما آیا ميتوان با سنجه ای خارجي نيز این قيد را با ضمانت اجرا همراه نمود و والدیني را که
در هنگام عصبانيت اقدام به تربيت فرزندان ميکنند مورد بازخواست قانوني و شرعي قرار داد؟
روایتي از نبي مکرّم اسلام (ص) که در کتب مختلف روایي نقل شده است ،مسير این معيار
را هموار ميسازد :نَهي رَسُولُ اللهِ (ص) عن الأدَبِ حينَ الغَضَبِ (کليني ،2213 ،ج ،3ص 131و
ج ،22ص 128و نيز طوسي ،2213 ،ج ،21ص223؛ و برقي ،2832 ،ج،2ص )132یعني پيامبر
اکرم (ص) افراد را از ادب کردن و تأدیب سایرین در هنگام غضب برحذر داشتند .هرچند این
روایت مطلق است اما بيتردید موضوع مورد بحث –یعني تأدیب و تربيت کودکان -را در بر مي-
گيرد و این روایت توانایي آن را دارد که با ایجاد نهي بر والدین ،تأدیب فرزندان را در هنگام
غضب و برای فرونشاندن عصبانيت با منع شرعي و قانوني مواجه نماید .بنابراین اگر والدین در
هنگام عصبانيت به تأدیب فرزندان اقدام نمایند ،رفتارهای ایشان شرعاً منهيٌّّعنه بوده و جایز نمي-
باشد و به علت وجود نهي شرعي بر این رفتار ،عمل شرعاً حرام است و والدین مرتکب عمل حرام
شدهاند .براساس این روایت ،ميتوان از حوزهی معيار دروني نيز پا را فراتر گذاشت و براساس
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وضعيت رواني و خارجي والدین در هنگام تأدیب فرزند ،معافيت یا عدم معافيت را پذیرفت و در
صورت عصبانيت وی را از معافيت محروم نمود و امکان مجازات ایشان را مورد قبول قرار داد.
تنبيهات /مهر و
سی و هشتم
حتي  /شماره
نامه مفید
متعارف والدین که محدودیتهای مرتبط با عنصر مادی را
رفتارها و
بنابراین
آبان 7831

هم رعایت کرده باشند ،شرعاً محدود به رفتارهایي ميباشد که با آرامش دروني و به انگيزهی
ت ربيت فرزندان صورت گرفته است و اگر والدین تنبيهات متعارف را نه به قصد تربيت و تصحيح
رفتار فرزندان ،بلکه برای آرام کردن عصبانيت خویش و امور دیگری مانند زورگویي یا نمایش
قدرت و صلابت شخصيت خویش انجام دهند ،باز هم شرعاً مسؤول بوده و نه در پيشگاه خداوند و
نه در پيشگاه قانون ،امکان پاسخگویي نخواهند داشت.
تم
این قيد مرتبط با عنصر رواني ،چهارمين و آخرین تحدیدی است که شارع مقدس بر
رفتارهای والدین در ارتباط با اقدامات تربيتي ایشان در مورد اطفال تحميل کرده است و به نظر
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
ميرسد که با چنين ساختار هدفمندی امکان آزار کودکان توسط والدین کاملاً منتفي است.
نتیجه گیری
هشتم
و
سي
شماره
/
مفيد
نامه
دستآورد نهایي این تحقيق آن است که عليرغم برداشت سطحي از معافيت مندرج در بند
آبان 2831
مهر و
مجازات اسلامي ،این ماده به هيچوجه بدون هيچ پيششرطي اقدام به ایجاد
قانون
اول ماده95/
معافيت ننموده است بلکه قانونگذار با تسامحي که به خرج داده است اقدام به بيان اصل معافيت
بدون ذکر پيششرطهای ضروری نموده است .بنابراین با توجه به نقص و اجمالي که قوانين
مدوّنهی کشور دارا هستند ،براساس تکليف قانون اساسي به عنوان اصليترین سند حقوقي کشور،
محاکم ملزم به رجوع به منابع معتبر فقهي ميباشند .با مراجعه به این منابع چهار دسته تحدید
فراروی والدینتمدر مورد تنبيه بدني فرزندان قرار ميگيرد .اولاً تنبيه بدني تنها در مورد استنکاف
فرزندان از نماز خواندن است و در سایر موارد نميتوان اقدام به تنبيه بدني ایشان نمود .ثانياً این
تنبيه نيز محدود به کودکان بالای هفت سال است بنابراین شرعاً امکان تنبيه کودکان زیر هفت
بازارهای
مالکيت
تنبيهي نباید به هيچگونه آسيب بدني حتي سرخي پوست
نظم چنين
ندارد.و ثالثاً
حقوقوجود
سال به هيچ وجهي
کارآمداگر چنين شود ،چنين آسيبرساني شرعاً حرام بوده و دارای ضمانت اجرای ضرورت
منجر شود که
پرداخت دیه ميباشد .رابعاً قيد کلي تمامي این رفتارها ،وضعيت خاص رواني والدین است چرا که
831
ایشان حق ندارند در هنگام عصبانيت و غضب اقدام به تأدیب فرزندان نمایند .بنابراین حتي اگر
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کارآمد
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کودک دهساله ای که از خواندن نماز استنکاف نموده است توسط والدین تنبيهي شود بهنحوی که
حتي بدن وی سرخ هم نشود اما این تنبيه از روی عصبانيت و در حال غضب باشد ،باز هم چنين
تنبيهي شرعاً جایز نيست و هرچند موضوعي برای پرداخت دیه وجود ندارد اما ضمانتاجرای
شرعي ارتکاب عمل حرام و عقاب اخروی ضمانتاجرای چنين تنبيه مبتني بر عصبانت است و
امکان تعزیر چنين رفتاری به علت حرام بودن رفتار و قاعدة فقهي التَّعزیرُ لِکلِّ عملٍ مُحرّمٍ وجود
خواهد داشت و قانونگذار ميتواند با مدنظر قراردادن مصالح اجتماع ،به جرمانگاری تنبيه کودکان
توسط والدین در صورت عدم رعایت شرایط فقهي مندرج در فقه اقدام نماید.
مقاله را با بيان حدیثي مهم از رسول گرامي اسلام (ص) به پایان ميبرم ،روایتي که مضمون و
محتوای آن از یکسو لرزه بر اندام هر اهل اندیشهای و هر متدیّني به شریعت اسلام خواهد انداخت
و از سوی دیگر فاصلۀ ميان نصوص شرعي و رفتارهای خارجي مسلمانان را بيش از پيش آشکار
خواهد نمود :إنَّ اللهَ لایَغضَبُ لِشَيءٍ کَغَضَبِه لِلنِّساءِ و الصِّبيانِ (مجلسي ،2221 ،ج ،212ص)35
این حدیث بدین معناست که خداوند در مورد هيچ موضوعي مانند امور مرتبط با زنان و کودکان
غضب نمي نماید یعني خروج از حيطۀ تعيين شده در خصوص این دو موضوع (بخصوص برخورد
بدني و ظلم به این دو گروه) بيشترین ميزان قهر و غضب الهي را در بر خواهد داشت.
منابع
آزمایش ،علي (بيتا) ،تقریرات درس حقوق جزای عمومی  ،تهران ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،مبحث عنصر
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شهری ،غلامرضا ،سروش ستوده جهرمي ( ،)2833نظریه اداره حقوقی قوۀ قضائیه در زمینۀ مسائل کیفری ،تهران،
روزنامه رسمي کشور ،چاپ دوم.
تهران ،طرح نو ،چاپ اول.
 /،)2831حقوق
صانعي ،پرویز (
عمومی ،/مهر و
جزای هشتم
شماره سی و
نامه مفید
 7831تهذیب الأحکام ،تهران ،دارالکتب الاسلاميه ،چاپ چهارم.
 2213ه.ق)،
طوسي ،محمد بن حسن ( آبان
عابد خراساني ،محمود رضا ( ،)2835درآمدی بر حقوق کودک ،تهران ،نشر ميزان ،چاپ اول.
عاملي ،محمد بن حسن ( 2215ه.ق) ،وسائل الشیعه ،قم ،مؤسسه آلالبيت ،چاپ اول.
عليدوست ،ابوالقاسم ( ،)2832فقه و عرف ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي ،چاپ اول.

قياسي ،جلالالدین ،عادل ساریخاني و قدرتالله خسروشاهي ( ،)2833مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و
حقوق موضوعه) ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.
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