تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی
حکومت دینی
محمدمهدی انجم شعاع
دکترای حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران

چکیده
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقۀ فقیه بر تمام ارکان و شوؤ ن آن حاکم است ،نظرات مقام رهبری به صورت
مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای
کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش می کند .تأدیب و تنبیه
کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی ،در آموزه های فقهی اسلام ،به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و
قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال ،محدودیت هایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت  ،شرط
اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد .تأدیب کودکان بزهکار از طریق
دادگاههای اطفال و کانون های اصلاح و تربیت ،از جمله تمهیداتی است که به نظام مند کردن سیاست جنایی مقابله با
رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکس العملهای رسمی کنترل شده منجر می
گردد .از منظر فرامرزی ،الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهۀ مغایرت قوانین
داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع ،با مقررات بین المللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد .مطالعۀ
این موضوع ،علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان ،موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در
قبال این سند مهم بین المللی بیش از پیش آشکار می نماید.
واژگان کلیدی :تنبیه بدنی ،تأدیب ،حقوق کودک ،کودکان بزهکار ،کنوانسیون حقوق کودک

مقدمه
برخي از دانشمندان غربي ،حکومت مذهبي را از نوع حاکميت یا جریان فکری توتاليتر (تام
گرا) دانسته اند که در آن ،دولت مذهبي تحت تاثير همه جانبۀ آموزههایي قرار دارد که رهبران
دیني و علمای ادیان برای تبيين سياست ها و ادارۀ جامعه ،طبق اصول و ارزشهای دیني ارائه مي
کنند .در این نگاه ،حکومت مذهبي که «از قبول اصل غير مذهبي بودن دولت و حقوق خودداری مي
ورزد» (دلماس مارتي ،2832 ،ص  ،)67همواره به تشدید کنترل دولت بر پاسخ به پدیدههای
حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 2پاييز و زمستان .01 -0،)0931

ن31ه مفيد /1شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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مجرمانه (جرم -انحراف) گرایش دارد .هرچه دایرۀ اقتدار رهبران دیني در جامعۀ دارای حکومت
مذهبي وسيع تر باشد ،آموزه های دیني ارائه شده از سوی آنها ،نقش پررنگتری در ابعاد مختلف
کند؛ /ازمهر و
ميهشتم
سی و
مفید /
سياست نامه
جمله ،سياست جنایي ،که در واقع انتخاب روشها برای
شمارهایفا
دولت
اجتماعي
آبان 1283

مقابله و پيشگيری از پدیدۀ بدکاری (جرم ،انحراف) است ،به اشکال مختلف تحت تاثير نظری و
عملي آموزه های دیني و نظرات علمای مذهبي قرار ميگيرد .به عبارت دیگر « ،برای باورمندان
جامعۀ اسلامي تح ت حاکميت مذهب ،مذهب نه فقط بالای قانون بلکه به وجود آورندۀ آن
است(».حسيني ،سيدمحمد ،2838 ،ص  .)67در این نگاه ،که به تعبيری با اکتفاء به معلومات
ناقص از تعاليم و حقوق اسلامي حاصل شده (حسيني ،سيدمحمد ،2838 ،ص  ،67پاورقي)  ،حاکم
تم
دیني قدرت مطلقه را در دست دارد و تعيين جرایم و مجازاتها بر اساس امر و نهي و تشخيص
فردی اوست که در این صورت اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها جایگاهي نخواهد
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
داشت (.دلماس مارتي ،همان ص .)66
در صحنۀ بين االمللي نيز ،هرگاه که نظام حقوقي چنين حاکميتي ،برای تفاهم و تعامل با
سایر نظامهای حقوقي ،اصول مشترکي را به شکل اعلاميهها ،عهدنامهها و کنوانسيونها ميپذیرد،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اختيارات جامعۀ جهاني را در تصویب مقرراتي الزام آور یا اختياری برای همآهنگي دولتها در
 /مهر و آبان 2831
پاسخ به پدیده های نابهنجار به رسميت ميشناسد .و در نتيجه ،مقررات حقوقي بينالمللي را تا آنجا
که تعارض یا تزاحمي با آموزه های دیني ندارد ،برای پاسخ به رفتارهای نابهنجار ميپذیرد .در
چنين جامعه ای ،پاسخ رسمي به رفتارهای نابهنجار کودکان نيز ،مسلماً تحت تاثير سياست جنایي
ملهم از آموزههای دیني قرار ميگيرد ونظام حقوقي این جامعه ،راههایي برای ساماندهي و کنترل
مدني و کيفری این رفتارها ارائه و اعمال مي کند.
تم
نظام جمهوری اسلامي با تکيه بر ولایت مطلقۀ فقيه همراه با شرکت دادن مردم در تصميم
گيری های اساسي و پذیرش قانونگذاری پارلماني ،دقيقاً منطبق بر چنين قسمي از حکومت نيست؛
در عين حال از جهت تأثير آموزه های دیني بر سياست جنایي ،وجوه مشترکي با یک نظام انتگریته
بازارهای
دارد.نظم
مالکيت و
حکومت جمهوری اسلامي ایران نشان دهندۀ این واقعيت
ساختار
حقوقمذهبي)
(حکومت تام گرای
کارآمد مطلق حاکم دیني تحت عنوان ولایت مطلقۀ فقيه ،با انحصار جرمانگاری به تصویب
است که اقتدار

قانون در مجلس شورای اسلا مي ،توانسته است با قانونگذاری عرفي در قوۀ مقننه همزیستي داشته و
831
در نتيجه ،اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها ،مراعات شود .به این ترتيب ،سياست جنایي این

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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حکومت دیني در سامان دهي شيوه های رسمي پيشگيری و مقابله با رفتارهای نابهنجار ،در قالب
مقررات مصوب قوۀ مقننه نمایان شده است .در موضوع این نوشتار ،از آنجا که آموزههای دیني،
تنبيه بدني کودکان را به شکل محدود تجویز کرده ،پاسخ حکومت دیني به رفتارهای نابهنجار آنها
در قوانين منطبق بر احکام شرعي متبلور شده است .چنين پاسخي « ،جزیي از مجموعۀ روشهایي
[است] که به وسيلۀ آن ،بدنۀ اجتماعي (هيأت اجتماع) پاسخهای ]رسمي و غير رسمي[ خود به
پدیدۀ مجرمانه [در مفهوم جرم شناسي] را ساماندهي ميکند(».حسيني ،سيدمحمد ،همان ،ص .)16
با این نگاه ،در صدد آنيم که موقعيت تنبيه بدني کودکان را تحت تأثير سياست جنایي چنين
حکومتي مورد مطالعه قرار دهيم .
فصل اول :تـنبیه بدنی کودکان در آموزه های دینی
تأدیب و تنبيه کودکان ،قبل از اینکه در مقررات مدوّن امروزی در سطح دنيا مورد توجه قرار
گيرد ،در احکام فراگير فقه شيعه جایگاه خود را یافته است .بنا براین قبل از بررسي موقعيت آن در
نظام حقوق کيفری و مدني جمهوری اسلامي ایران که تحت تأثير سياست جنایي ملهم از آموزه
های دیني است ،نگاه مستقلي به برخي احکام شرعي آن خواهيم افکند.
 -1عدم مسئولیت کیفری اطفال

اندیشۀ مبارزه با رفتارهای نابهنجار در جوامع مختلف انساني و تاریخ تحولات آن دچار
دگرگوني هایي اساسي شده است .به طور خلاصه ميتوان گفت در ابتدایيترین شکل برخورد با
رفتارهایي که بعدها جرم و انحراف ناميده شد ،نفس رفتار و نتایج حاصل از آن مورد توجه قرار
گرفت .در این زمان ،توجهي به عامل رفتار نمي شد و وضعيت او از حيث مسئوليت و قابليت
سرزنش اهميتي نداشت؛ به گونه ای که نه تنها انسانهای ناکامل ،بلکه حيوانات و اشياء هم مشمول
عکس العمل های سرکوبگر بزهدیده یا هيأت اجتماع قرار ميگرفت(.پرادل ،2832،ص .)21
تحول مهم و گذار از این مرحله ،مدیون توجه بنيان گذاران حقوق کيفری به عامل رفتارهای
نابهنجار است .بدین ترتيب ،در مرحله ای دیگر ،عامل انساني این رفتارها مورد توجه قرار گرفت.
پذیرش مسئوليت اخلاقي و متعاقب آن ،قابليت سرزنش برای انسانها ،در کنار توجه به تفاوت
های آنها ،منتهي به گروه بندی افراد از جهت امکان تحميل مسئوليت کيفری بر آنها شد(.پرادل،
همان ،ص  .)11در نتيجه ،اطفال که به دليل عدم رشد و تکامل عقلاني فاقد مسئوليت اخلاقي
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شناخته شده بودند ،از مسئوليت کيفری نيز مبرّی دانسته شدند (اردبيلي ،2831 ،جلد دوم ،ص
)222؛ اما با توجه به تدریجي بودن رشد عقلاني انسان ،آیا ميتوان همۀ اطفال را به بهانۀ عدم
شماره سی
مسئوليت نامه
مهر واقدام اصلاحي _ تأدیبي معاف دانست؟
هشتم /گونه
کلي واز هر
مفیدبه /طور
کيفری،
آبان 1283

 -3مسئولیت نسبی اطفال ممیّز

عدم مسئوليت کيفری اطفال ،با همۀ اختلاف نظری که در تعریف طفل و سن بلوغ دیده مي
شود ،امری مورد توافق و پذیرش همگاني است .در عين حال ،حصول رشد عقلاني و قابليت
پذیرش مسئوليت رفتارها ،امری دفعي نيست که ناگهان در انسان ایجاد شود .کودکان در طول
سالياني چند ،به مرور قادر به درک خوب و بد اعمال و نتایج آنها ميشوند .نگاهي واقعبينانه به
تم
این موضوع ،مقتضي آن است که ميزان مسئوليت قابل انتساب به ایشان نيز متفاوت باشد .از
هشتمی متفاوتي را برای مقابله با رفتارهای نابهنجار اطفال
عکس والعملها
جنایي،
سياست
شماره سي
مفيد /
اینجاست که نامه
در سنين مختلف پيشنهاد ميکند که بخشي از آن ،تدابير پيشگيرانه و تأميني و تربيتي است .برخي
از این تدابير تأميني و تربيتي ،خصوصياتي نزدیک به تدابير سرکوبگر (مجازاتها) دارند و در
کنند؛ امری که یکي از ادلۀ قائلين به وحدت اقدامات
زیادی
پيدا وميهشتم
کيفرها سي
مفيدبا  /شماره
عمل مشابهت نامه
(اردبيلي ،2838 ،ج  ، 1ص .)218
هاست.
2831
مجازاتآبان
تأميني و  /مهر و

مطالعۀ تحولات حقوق کيفری و مکاتب مختلف آن در قرون گذشته ،نشان ميدهد که

توجه به این مهم و پذیرش عدم مسئوليت و یا مسئوليت متفاوت برای کودکان ،در جوامع غربي،
زمان زیادی را مصروف داشته است .با این همه ،دین اسلام از همان ابتدای ظهور ،و قرنها پيش از
مکاتب بشری ،به عدم مسئوليت کيفری اطفال توجه داشته و در عين حال اطفال مميّـز را
مستوجب برخيتمضمانت اجراهای تنبيهي و بعضاً دارای ماهيت کيفری دانسته است.
 -2تجویز تنبیه بدنی طفل ممیـّز

آنچه در اینجا مورد توجه است ،دیدگاه رهبران دیني اسلام در مقابله و پيشگيری از رفتارهای
حسن و قبح برخي رفتارها ،هنوز به آن درجه از رشد
نظم نسبي
تشخيص
علي رغم
بازارهای
مالکيت و
اطفالي است کهحقوق
بتوان مسئوليتي کامل ،همانند افراد بزرگسال بر آنها تحميل کرد ،دست نيافتهاند .در
عقلاني کهکارآمد
عين حال ،رفع کلي مسئوليت از آنها و آزاد گذاشتن آنان برای رفتارهای دلخواه ،علاوه بر
831حاصل از رفتارهای نابهنجار ،موجب شکلگيری نادرست اندیشۀ ایشان دربارۀ
خسارات اجتماعي

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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امکان تخطي از ارزشها ودست یازیدن به تخلفات خواهد شد .اینجاست که دین اسلام تنبيهاتي را
برای تفهيم قبح برخي از رفتارها و نقض ارزشها ،برای اطفال مميز تجویز نموده است.
بي تردید خشونت نسبت به کودک ،با عزّت مندی او ناسازگار بوده و مسلماً اصل بر عدم
جواز تنبيه بدني اطفال است .به همين جهت ،دین اسلام تا حد ممکن و جز از سر ناچاری ،اولياء و
سرپرستان را از تنبيه جسماني کودک پرهيز داده است( .بافکار .)2836 ،با این همه ،در مواردی
استثنائاً اجازۀ این تنبيه داده شده و به قولي ،موارد جواز عبارتست از  -2 :تنبيه ولي نسبت به
فرزند -1 ،تنبيه ولي نسبت به یتيمي که تحت سرپرستي اوست  -8تنبيه معلم نسبت به
شاگرد (.آهنگران ،بي تا) .و مورد چهارم را نيز باید تنبيهاتي دانست که حاکميت در مورد اطفال
بزهکار ،در قالب پاسخهای رسمي به هنجارشکني آنها اعمال مي کند .البته جواز تنبيه بدني در
همين موارد منصوص و استثنایي هم مشروط به این است که تنبيه بدني با هدف تأدیب و تربيت
صورت گيرد و ایراد ضرب و صدمۀ بدني که ناشي از خشم ،در مقام انتقام و کينه توزی و مانند آن
باشد ،از مصادیق تنبيه بدني شمرده نمي شود و طبعاً همانگونه که از شمول مفهوم واژۀ «تنبيه»
خارج است ،مشمول مباحث این نوشتار هم نيست« .علاوه بر این ،محدودیت سني هم مطرح است
و آن اینکه کودک در سني باشد که قدرت تشخيص او {نسبتاً} کامل شده باشد( ».آهنگران،
همان).
هرچند در متون فقهي وتدوین کتب احکام ،کمتر به نظم ساختاری و تفکيک موضوعات
مختلف توجه شده ،لکن مواردی از جواز تنبيه بدني کودکان مميز در بخشهای کيفری فقه شيعه
دیده مي شود .این موارد عمدتاً از روایات ومصادیق خاص منقول از معصومين عليهمالسلام یا سيرۀ
عملي ایشان اخذ شده است .از جمله مصادیقي که در بيان فقهاء عظام وجود دارد ميتوان به
تأدیب طفل مرتکب سرقت ،با خراشيدن نوک انگشتان تا جاری شدن خون آنها (الجبعي العاملي،
زینالدین-شهيدثاني ،جلد دوم ،ص  ،)863تعزیر طفل مرتکب زنا یا لواط ( شهيدثاني ،همان ،ص
 )871و قذف (شهيدثاني ،همان ،ص  )877اشاره کرد .در اینجا با توجه به سعۀ مفهومي تعزیر،
تنبيه بدني ميتواند نوعي از آن باشد(.معرفت ،2873 ،ص  .)11به کار بردن واژۀ تعزیر از سوی
برخي از فقهاء عظام مي تواند نمایانگر این باشد که ایشان ،تعزیر را دارای آن گونه مفهوم وسيعي
دانسته اند که تنبيه بدني طفل بزهکار را هم شامل شده است؛ در عين حال ،برخي از صاحب نظران،
از احادیث وارد شده در این باب ،چنين استفاده کرده اند که بهتر است این تنبيه ،تنبيه بدني نباشد،
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بلکه از عواطف کودک استفاده شود(.بافکار ،همان).
از این گونه مثالها در بيان فقهاء متقدم ومتأخر مکرر دیده ميشود .در صورتي که از لفظ
فاصلهو هشتم
شماره سی
ومصداقمفید /
گرایي نامه
مهر ومفاهيم و مصالح نهفته در احکام توجه شود ،فلسفۀ این
گرفته/وبه
محوری
آبان 1283

تجویز ،در همۀ رفتارهای نابهنجار و مضرّ به حال افراد و هيأت اجتماع جاری است و با استفاده از
آن ميتوان مقرراتي برای مقابله با برخي از رفتارهای نابهنجار دیگر هم وضع کرد .به عبارت دیگر،
اذن شارع در تعزیر و تأدیب اطفال خطاکار که در لسان فقهاء بيان شده ،ميتواند مبنای اختيارات
حاکم شرعي در تدوین و تصویب مقرراتي برای سامان دهي مقابله با رفتارهای نابهنجار آنها قرار
گيرد و ضمن رعایت اصل قانوني بودن جرایم و مجازاتها ،نمایانگر عکسالعمل رسمي حاکميت در
تم
مقابل رفتارهای مذکور ،به عنوان بخشي از سياست جنایي حکومت دیني باشد.
در شرایطي که تعيين راهبردها وسياست کلي نظام حکومت اسلام ،بر عهدۀ رهبران دیني قرار
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مي گيرد ،نقش ایشان از جهت تجویز یا منع تنبيه بدني کودکان ،در آراء فقهي و به اصطلاح در
فتاوای ایشان بروز مشخصي دارد؛ چه اینکه اگر از نظر رهبران دیني تنبيه کودکان منع شود ،حکم
شرعي آن حرمت خواهد بود .نتيجۀ این حرمت  ،پرهيز و همچنين منع والدین ،اولياء وسرپرستان و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
نيز اجزاء حکومت ،از دست یازیدن به تنبيه بدني اطفال ميباشد و به علاوه تصویب قوانين خلاف
 /مهر و آبان 2831
آنها با مانع مغایرت با شرع روبرو مي شود .در اینجاست که ميتوان نقش مهم رهبران دیني را در
مشروعيت (درحکم) و اجازۀ اجرای تنبيه اطفال متخلف (درعمل) ملاحظه کرد .آنچه ظاهر امر
نشان ميدهد ،در نظر فقهاء ،اعمال برخي تنبيهات ،با رعایت حدود متعارف و با هدف اصلاح و
تربيت ،مشروع است و درعمل نيز مصادیقي از آن نقل شده است .در ادامه خواهيم دید که چنين
احکامي تحت تأثير آموزههای مذکوربه قوانين مدوّن هم راه یافته است.
تم
فصل دوم – نقش رهبران دینی در سیاست جنایی

فرض نوشتار حاضر بر این است که در یک جامعۀ مذهبي ،حاکميت نيز در اختيار رهبران
دیني قرار گرفته و نظام حکومتي خاصي منطبق بر نظرات ایشان شکل گرفته است .طبعاً این
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
حکومت دارای نظامي حقوقي است که وجه کيفری آن نسبت به رفتارهای ضد ارزش و خلاف
کارآمد
هنجارهای دیني ،اجتماعي و اخلاقي اطفال بي تفاوت نيست .در نظام حکومت جمهوری اسلامي
عالمان دیني و مشخصاً رهبر آن ،در شکل گيری سياست جنایي ،به عنوان بخشي از
ایران ،نقش 831
سياست اجتماعي حکومت ،تحت نظم و قاعده درآمده و مقرراتي بر مبنای آن تدوین و یا امضاء

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

تنبيه بدني كودكان در پرتو سياست جنايي حكومت ديني
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شده است(انجم شعاع ،2836 ،ص  .)7در این فصل با نگاهي به مقررات مذکور ،نقش رهبر و دیگر
عالمان دیني در تبيين مواضع سياست جنایي و حقوق کيفری ایران نسبت به اطفال بزهکار و
تنبيهات آنها مورد توجه قرار ميگيرد.
 -1سیاست جنایی و بزهکاری اطفال

اصل  111قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،یکی از وظایف و اختيارات رهبر را
«تعيين سياست های کلي نظام جمهوری اسلامي ایران ،پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت
نظام» تعریف کرده است .در مورد سياست های کلي نظام و حدود و ثغور آن ،ميتوان با قرایني
ملهم از مقدمۀ قانون اساسي ،دیدگاهي کلي به دست آورد .همچنين با بهرهگيری از اصول این
قانون ميتوان فرض های مختلفي را بيان داشت .گرچه در اصول قانون اساسي نميتوان عبارات
صریحي دربارۀ سياست جنایي مشاهده کرد ،اما «شيوۀ حکومت در اسلام » که در مقدمۀ قانون
اساسي به آن پرداخته شده ،نمایانگر توجه به سلامت جامعه و ضرورت پایبندی به ارزشهای الهي و
اخلاقي است که نقش سياست جنایي با توجه به مفهوم موسع و فراگير آن در حفظ و صيانت از این
ارزشها انکار ناپذیر است.
تربيت انسان هایي که به این ارزشها پای بند باشند ،لازمۀ داشتن جامعهای است که با
برخورداری از ارزشهای انساني ،الهي و اخلاقي به سوی اهداف تعيين شده در مقدمۀ قانون اساسي
حرکت کند .در این موقع ،نقش تربيت اطفال و ایجاد نگرش قانون مندی و رعایت ارزشها نزد
ایشان ،اهميت خود را نشان ميدهد .بي تردید ،در این حکومت مذهبي ،نقشي که تعيين سياست
های کلي نظام ،از جمله سياست جنایي ،در تربيت نسلهای آینده ایفا ميکند ،تحت تاثير اندیشه
های رهبری جمهوری اسلامي و دیگر رهبران دیني قرار ميگيرد.
هر چند در سياست های کلي نظام که تا کنون از سوی رهبر جمهوری اسلامي ایران تبيين
شده ،صریحاً به سياست جنایي نظام جمهوری اسلامي ایران در قبال اطفال پرداخته نشده ،اما به
طور کلي مي توان هدایت جامعه به سوی ارزشهای انساني و الهي را شامل تربيت اطفال و مقابله با
پيدایش و رشد رفتارهای نابهنجار آنها نيز دانست .قطعاً علاوه بر آموزش و تربيت ،تنبيه کودکاني
که رفتارهای مغایر ارزشها از آنها سر مي زند ،باید به عنوان بخشي از سياست جنایي نظام منظور
شود؛ امری که مورد مخالفت رهبری نظام قرار نگرفته و بلکه قوانين متعددی از سوی فقهای
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منصوب ایشان در شورای نگهبان ،با موضوع تنبيه اطفال بزهکار ،موافق شرع دانسته شده است .در
ادامه ،برخي از این مقررات مورد بررسي قرار ميگيرند.
نامه مفید  /شماره سی و هشتم  /مهر و

 -3سیاست جنایی تقنینی

آبان 1283

دیدیم که سياست جنایي در یک جامعه مذهبي ،متأثر از دیدگاه های عالمان دیني است.
تأثـيرپذیری این سياست از آموزه های دیني ،در مرحلۀ تقنين ،بيش از سایر مراحل ملموس و
محسوس است .در نظام جمهوری اسلامي ایران ،طبق اصل چهارم قانون اساسي« ،کليه قوانين و
مقررات مدني ،جزایي ،مالي ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اینها ،باید بر اساس
موازین اسلامي باشد .»...تردیدی نيست که قوانين ناظر بر سياست جنایي مربوط به کودکان
تم
نابهنجار نيز باید از این اصل تبعيت نماید؛ لکن همۀ قوانين ،وضعيت یکساني ندارند .برخي در
شده و بعضي دیگر مطابق با قانون اساسي حاضر ،فرآیند
این اصل
حاکميت
تصویبهشتم
شماره سي و
مفيد /
زمان قبل از نامه
تصویب را پشت سر گذاشته اند.
 -3-1قوانین قبل از انقلاب اسلامی

قوانين زیادی در جمهوری اسلامي ایران لازم الاجراست که در زمان تصویب آنها ،حاکميت
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اسلامي در کشور وجود نداشته و توسط نظامي که في الجمله مقيـّد به رعایت موازین شرعي نبود،
 /مهر و آبان 2831
بيشتر از منظر لایيسيته (جدایي دین از سياست) و یا حداقل ،عدم ضرورت رعایت مقررات شرعي
تدوین شده اند .در این وضع ،اصل چهارم قانون اساسي به گونه ای لزوم انطباق همۀ قوانين با
موازین شرعي را مقرر داشته که انحصار وظيفۀ شورای نگهبان در تشخيص شرعي بودن قوانين ،به
مصوّبات مجلس شورای اسلامي از آن استنباط نمي شود؛ هر چند به نظر نگارنده ،فرآیند نسخ
قوانين مخالف شرع مصوّب قبل از انقلاب اسلامي ،باید پس از اظهار نظر شورای نگهبان ،از طریق
تم
قوۀ مقننه صورت گيرد؛ اما کليـّت قضيه حاکي است که اینگونه قوانين ،در صورت تعارض با
سياست جنایي ملهم از نظرات عالمان دین و بخصوص رهبری جمهوری اسلامي ایران ،باید از درجۀ
اعتبار ساقط شوند و البته تا قبل از طي این فرآیند قدرت قانوني خود را حفظ مي کنند.
حقوق مالکيت و نظم بازارهای
از جمله قوانيني که دربارۀ برخورد با اطفال ناسازگار با ارزشهای جامعه تصویب شده و تنبيه
کارآمد
بدني آنها را از طریق اعمال اقدامات تأميني و تربيتي ممکن دانسته ،قانون تشکيل دادگاه اطفال
بزهکار مصوب سال  2883است .این قانون علاوه بر موارد شکلي ،امور ماهوی ناظر بر تربيت و
831
خصوصاً تأدیب این کودکان را هم در بردارد .همچنين قانون اقدامات تأميني مصوب سال ،2881

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

تنبيه بدني كودكان در پرتو سياست جنايي حكومت ديني
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نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربيت را یکي از راههای تأدیب و تنبيه کودکان بزهکار
دانسته است .علاوه بر مواد مذکور که از سوی مقامات رسمي و دولتي قابل اجرا بوده و ميتوانند
به تنبيه بدني کودکان منتهي شوند ،مادۀ  2261قانون مدني مصوب  2826نيز صریحاً حق تنبيه
طفل را برای ابوین او به رسميت شناخته است؛ لکن اعمال این حق فقط در حدود تأدیب ،مجاز
اعلام شده و ظاهراً قانونگذار حدود تأدیب را به عرف واگذار کرده است .این تنبيه ميتواند به
اشکال مختلف ،شامل نصيحت ،سرزنش ،بازداشت و کتک زدن باشد که فرد اخير ،مشمول عنوان
تنبيه بدني است .به هر حال این تنبيه به اعتبار محيط اجتماعي ،متفاوت است و باید به گونهای
باشد که قابليت بازداشتن طفل از تکرار عمل ناپسند را داشته باشد (.امامي ،2877 ،ص .)21
قانون مجازات عمومي مصوب سال  2831نيز با تغييراتي ،اِعمال برخي اقدامات تربيتي و
تأدیبي عليه اطفال را مجاز دانسته و در بند  2مادۀ  ،61اقدامات والدین و اولياء قانوني و
سرپرستان صغار و محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام ميشود ،به شرط رعایت
حدود متعارف ،از زمرۀ جرایم استثناء کرده بود .در واقع ،قانون کيفری نيز حق مصرّح در مادۀ
 2261قانون مدني را به رسميت شناخته بود.
با وجود فعاليت هایي که شورای نگهبان در بررسي و اظهار نظر نسبت به قوانين مصوّب قبل
از انقلاب اسلامي داشته ،هيچ گاه این مقررات را مخالف و مغایر شرع اعلام نکرد .لذا ميتوان
گفت که سياست جنایي ملهم از عقاید عالمان دیني و رهبری جمهوری اسلامي ایران ،مؤیـّد اجرای
این قوانين بوده و بر اِعمال تنبيهات عليه اطفال بزهکار مهر صحـّت و تأیيد گذاشته است.
 -3-3قوانین بعد از انقلاب اسلامی

علاوه بر اصل چهارم قانون اساسي که ذکر آن و فراگيری اش نسبت به تمام مقررات گذشت،
اصل نود و یکم این قانون ،مشخصاً ضرورت انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامي و انطباق آنها
با موازین شرعي را بيان کرده و مرجع تشخيص آن را شورای نگهبان معرفي نموده است .نقش
آموزه های دیني و نظرات عالمان مذهبي در این موضوع از دو جهت قابل توجه است .نخست اینکه
فقهای شورای نگهبان ،خود از عالماني هستند که آگاه به احکام شرع مقدس اسلام بوده و به عنوان
متخصّص علوم دیني ،قادر به تشخيص شرعي بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامي و
انطباق آنها با موازین شرعي هستند .وجه دیگر این نقش ،چنين است که انتخاب فقهای شورای
نگهبان بر عهدۀ مقام رهبری است که خود از علمای طراز اول و بلکه سرآمد فقهای عصر ميباشد و
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قطعاً در انتخاب فقهای شورای نگهبان ،افرادی را مد نظر خواهد داشت که قدرت تشخيص لازم در
مطابقت سياست اجتماعي نظام جمهوری اسلامي ایران و از جمله سياست جنایي آن ،با آموزههای
بيشتریمهر
توافقو هشتم /
شماره سی
دیني را نامه
بينو نظرات و دیدگاه های آنها با نظرات مقام رهبری وجود
داشته ومفیدچه /بسا
آبان 1283

داشته باشد .از این طریق نيز نقش رهبر دیني جمهوری اسلامي در انطباق مقررات مدوّن با موازین
شرعي تضمين خواهد شد.
قوانين پس از انقلاب اسلامي که گاه احکامي دربارۀ مسئوليت کيفری اطفال و ضرورت تنبيه
آنها بيان داشته اند ،از این فرآیند به سلامت عبور کرده و با نظرات عالمان دیني سازگار هستند .از
جملۀ این مقررات موارد زیر قابل بررسي است.
تم
الف -قانون راجع به مجازات اسلامی
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مادۀ  17قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال  ،2872پس از بيان برائت اطفال از
مسئوليت کيفری ،در تبصرۀ  ،8به صورت ضمني اجازۀ تنبيه بدني اطفال خطاکار را صادر کرده
است .این مادۀ قانوني پس از اینکه تربيت اطفال را بر عهدۀ سرپرستان آنها و یا کانون اصلاح و
هشتم
شماره راسي و
مفيد /
تربيت گذاشته،نامه
شيوه های تربيت اطفال بزهکار دانسته است؛ لکن حدود
یکي از
تنبيه بدني
ظاهراً
ترسيم2831
ای آبان
مهر و
کرده که دیه ای به آن تعلق نگيرد .بيان این محدودیت و به کاربردن واژۀ
آن را به /گونه
دیه که بر مابازاء صدمات بدني اطلاق مي شود ،حکایت از این دارد که قانونگذار ،تنبيه و تأدیب
این کودکان را شامل تنبيه بدني هم دانسته است .در صورتي که واژۀ دیه در این تبصره ،اعم از دیۀ
مقدر و غيرمقدر (ارش) باشد ،مراجعۀ به قانون دیات مصوب سال  2871و بررسي موارد تعلق
دیه ،نشان مي دهد که تنبيه بدني اطفال باید به گونهای باشد که حتي موجب تغيير رنگ پوست یا
تورم هم نشود؛تمچه رسد به اینکه صدمات یا جراحاتي بر طفل وارد نماید.
قانون راجع به مجازات اسلامي ،همانند قانون مجازات عمومي ( )2831در بند  2مادۀ ،81
اقدامات والدین و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورین را به شرط رعایت حدود متعارف،
بازارهای
مالکيت و
نگارنده ،این موضعگيری قانونگذار هم دليل دیگری است
نظمنظر
است .به
حقوقدانسته
فاقد وصف کيفری
کارآمدمذکور را مجاز به تنبيه بدني اطفال خطاکار مي دانسته و برای اینکه اِعمال این حق،
بر اینکه افراد
با شبهۀ مجرميت مواجه نشود ،اقدامات آنها را از جرم انگاری استثناء کرده است .البته در اینجا نيز
831
متعارف بودن تأدیب و تنبيه شرط شده که با توجه به ملاک تبصرۀ  8پيشگفته ،ظاهراً این حد
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کارآمد
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متعارف ،همان عدم تعلق دیه است.
همۀ این مقررات که به عقيدۀ نگارنده ،مجوز تنبيه بدني کودکان بزهکار محسوب ميشوند،
از ن ظر عدم مغایرت با موازین شرعي مورد تائيد شورای نگهبان قرار گرفته و به عبارت دیگر
انطباق آنها با سياست جنایي برگرفته از نظرات عالمان دین ،تأیيد شده است .بنابراین نظرات این
فقهاء ،سياست جنایي جمهوری اسلامي ایران را در برابر اطفال بزهکار ،از طریق تجویز تنبيه بدني
آنها ،البته در کنار همۀ اقدامات دیگری که در جای خود اعمال ميشوند ،ترسيم کرده است.
ب -قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامي مصوب سال  2862در مادۀ  61مقرر ميدارد که «اطفال در صورت
ارتکاب جرم ،مبرّی از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهدۀ سرپرست
اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال ميباشد ».تبصرۀ  1این ماده ميگوید « :هرگاه
برای تربيت اطفال بزهکار ،تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند ،تنبيه بایستي به ميزان و مصلحت
باشد».
این قانون نيز همانند اسلاف خود ،تربيت اطفال بزهکار را بر عهدۀ سرپرست آنها یا کانون
اصلاح و تربيت دانسته است .گرچه این قانون در مقایسه با مقررات سابق تغييراتي دارد ،لکن آنچه
از منظر این نوشتار دارای اهميت است جواز تنبيه بدني کودکان خطاکار به منظور تربيت آنهاست.
این قانون به جای شرط عدم تعلق دیه ،به ميزان و مصلحت بودن را شرط این جواز معرفي کرده
است .ممکن است این تغيير عبارت در مواردی با بهانه قرار گرفتن برخي از مصلحتها ،باعث
مجاز دانستن ایراد صدمه و آسيب بدني به طفل بزهکار شود.
قانون مجازات اسلامي نيز همانند قوانين پيشگفته ،در بند  2مادۀ  ،31اقدامات والدین و
اولياء و سرپرستان صغار را که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام ميشود ،فاقد وصف کيفری
دانسته است که این امر نيز بر تجویز تنبيه بدني اطفال دلالت دارد .زیرا اقداماتي که اصولاً جرم
شناخته نمي شوند ،مانند نصيحت ،سرزنش و یا آموزش طفل خطاکار ،نيازی به این استثناء ندارند.
در نتيجه ،باید منظور قانون گذار از این استثناء ،اعمالي باشد که اگر در مقام تنبيه وتأدیب نبود،
جرم محسوب ميگردید .به هر حال این قانون نيز مورد ایراد مغایرت با شرع قرار نگرفته و به
عبارت دیگر ،عالمان دیني مسئول تطبيق قوانين مصوّب مجلس شورای اسلامي با موازین شرعي،
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نقش خود را در تنبيه بدني کودکان بزهکار ،به عنوان تجویز کننده و مؤیـِّد ایفا کرده اند.
در همين رابطه ،توجه به موضع گيری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال
مذکور  /مهر
سی و هشتم
تقویت شماره
نامه مفید /
کمکو مي کند .این قانون هرچند در مقام حمایت از اطفال و
استنباط
 2832نيز به
آبان 1283

پيشگيری و مقابله با آزار و اذیت آنهاست ،لکن در مادۀ  ،6صریحاً اقدامات تربيتي مشمول مادۀ
 31قانون مجازات اسلامي و نيز مادۀ  2261قانون مدني را از شمول مقررات خود خارج نموده
است .این موضع قانونگذار چنين قابل توجيه است که اقدامات تأدیبي و تربيتي مذکور در مادۀ 31
قانون مجازات اسلامي و مادۀ  2261قانون مدني و از جمله تنبيه کودکان را از شمول عنوان آزار و
اذیت کودک و نوجوان که موضوع جرم انگاری این قانون است ،اگر نگویيم تخصّصاً ،لااقل
تم
تخصيصاً خارج دانسته و بر مجاز بودن آن صحّه گذاشته است.
نهایتاً مي توان گفت ،آنچه در استنباط از این قوانين اهميت دارد ،جواز اقدامات تأدیبي و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
تربيتي نسبت به اطفال ،حتي تا مرحلۀ تنبيه است ،مشروط به اینکه از حد متعارف خارج نشود .با
عنایت به اینکه قانون مجازات اسلامي در مقام بيان جرایم و مجازاتها و مقررات ناظر بر آنهاست،
جرم ندانستن این اقدامات ،به عنوان استثنایي بر جرم بودن تنبيه بدني افراد است .از منظر این
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
نوشتار ،سياست جنایي تقنيني ،تحت تأثير نظرات فقهای شورای نگهبان ،نمایانگر نقش آموزههای
 /مهر و آبان 2831
دیني ،در توجيه تنبيه بدني کودکان بزهکار و نظام مند کردن آن است .به عبارت دیگر ،این نظرات
فقهي ،در اینجا صورت قانوني به خود گرفته و تأثير آنها بر سياست جنایي جمهوری اسلامي ایران
در مقابله با بزهکاری اطفال ،از طریق تنبيه بدني آنها (در کنار سایر اقدامات) آشکار شده است .در
آینده خواهيم دید که این موضوع ،یعني مقابله و پيشگيری از رفتارهای اطفال بزهکار ،تفاوتي
اساسي با بحث تنبيه کودکان (خصوصاً تنبيه بدني آنها) دارد.
تم

 -3-2مقررات بین المللی

مهم ترین سند بين المللي که در مطالعۀ جنبۀ حقوقي و سياست جنایي تنبيه بدني کودکان قابل
استفاده است ،کنوانسيون حقوق کودک است .در این پيمان نامه ،جلوگيری از هرگونه خشونت
رفتارو نظم
مالکيت
حقوق
بازارهایتوهين آميز با کودکان ،از جمله تعهدات دولتهای عضو
غيرانساني و
شکنجه،
جسمي و روحي،
کارآمد
است .از جمله بند  2مادۀ  21دربارۀ یکي از تعهــدات دولتهای عضو چنيــن مي
شمرده شده
گوید « :اقدام های قانوني ،اجرایي ،اجتماعي و آموزشي را جهت حمایت از کودک در برابر همۀ
831
شکلهای خشونت جسمي و روحي ،آسيب رساني و سوء استفاده به عمل آورند ».در قسمتي دیگر
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از این کنوانسيون (مادۀ  ،)86آمده است « :حکومت ها تضمين ميکنند که :الف) هيچ کودکي
مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غيرانساني و توهين آميز با او نشود». . .
مجلس شورای اسلامي در سال  2861الحاق جمهوری اسلامي ایران به این کنوانسيون را
تصویب کرد که نهایتاً پس از تبادل لایحۀ مربوط بين مجلس و شورای نگهبان ،با حق شرط ،مورد
تصویب نهایي مجلس و موافقت شورای نگهبان قرار گرفت .حق شرط مندرج در سند الحاق ایران
به کنوانسيون ،ناظر بر فرضي است که مقررات آن با موازین شرعي سازگار نباشد؛ در این صورت،
آن بخش از مقررات پيمان نامه که مغایر شرع تشخيص داده شود ،از سوی ایران لازمالرعایه
نخواهد بود .معنای دیگری که از این حق شرط استنباط شده این است که «ایران با پيوستن به این
کنوانسيون در صدد بر نميآید که قوانين خود را با کنوانسيون وفق دهد و آنها را اصلاح کند و در
آینده نيز قوانيني را که مناسب بداند وضع و اجرا مي کند(.حسيني ،سيدجعفر.)1122 ،
با این وصف ،عليرغم خلاء و ابهامي که برخي از صاحبنظران نسبت به حق شرط ایران بيان
کرده اند (زهروی ،)1122 ،اگر نوعي آشتي بين تجویز تنبيه کودکان در مقررات شرعي و قوانين
موافق شرع ،با ممنوعيت های یاد شده در پيمان نامه برقرار نشود ،آن بخش از مقررات کنوانسيون
که رفتارهای تنبيهي خشونت بار و اهانت آميز با کودکان را منع کرده ،از الحاق و پذیرش
جمهوری اسلامي ایران مستثني خواهد بود .لذا برای ایجاد یک تفاهم و پذیرش حداکثری این
مقررات بين المللي و در عين حال ،پای بندی به موازین شرعي ،باید بر مفاهيم مشترک و قدر
متيقـّن آنها تأکيد کرد .بدین ترتيب برای تعيين اینکه چه مواردی از پيمان نامه حقوق کودک
ممکن است مشمول این استثناء بشود ،لازم است مصادیق مشترک و متفاوت بين مقررات شرعي و
قانوني و پيمان نامه را در بارۀ رفتار با کودک مورد بررسي قرار دهيم .
عباراتي از مواد  21و 86کنوانسيون که به بحث تنبيه بدني هم مربوط ميشود ،عبارتند از
خشونت جسمي و روحي ،آسيب رساني ،شکنجه و رفتار غيرانساني و توهينآميز .از سوی دیگر
دیدیم که برخي از فقها ،اعمال ضمانت اجراهایي را در بارۀ کودکان خطاکار مجاز دانستهاند .این
گونه تجویز ،اساساً شامل مواردی است که کودک مرتکب رفتارهایي بشود که قطع نظر از وضع
سني و طفوليت مرتکب ،در مقررات شرعي دارای عنوان خاص جزایي است .در این موارد ،اگر
طفل مميز باشد ،به نحوی که قبلاً بيان شد ،تعزیر وی را مجاز دانسته اند .با توجه به مفهوم
اصطلاحي تعزیر که به نوع خاصي از مجازاتها منصرف است ،مي توان پي برد که این دسته از فقهاء
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عظام ،برای طفل مميز ،نوعي مسئوليت تخفيف یافته قایل شده اند و به جای اجرای مجازاتهای
شدید حد سرقت و لواط و امثال آن ،مرتکب را مستوجب مجازات خفيف تری به نام تعزیر دانسته
اهداف  /مهر
از و هشتم
یکيسی
هرچندشماره
جا،مفید /
اند .در ایننامه
تعزیرو طفل مميز مي تواند تربيت او باشد ،اما وجه کيفری این
آبان 1283

ضمانت اجرا آن را از حدود بحث ما ،یعني تنبيه بدني کودکان خارج ميکند و باید آن را در حدود
تعاریف و مفاهيم جرمشناسي و حقوق کيفری ناظر بر بزهکاری اطفال ،مورد بحث و ارزیابي
قرارداد.
البته در اینجا ،اجازۀ تعزیر ،به طفل مميز منحصر شده و هيچ گونه مجازاتي برای طفل غير
مميز قایل نشده اند .به این ترتيب ،تعزیر طفل مميز ،ماهيتاً واجد وصف کيفری و مجازات دانسته
تم
شده (اردبيلي ،همان ،ص  ) 228و از حوزه تعهدات مندرج در کنوانسيون که به سياق عبارات ،از
چنين ضمانت اجراهایي منصرف است ،خارج مي گردد .نتيجه اینکه تعزیر طفل خطاکار به حکم
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
حاکم شرعي که در نظرات برخي از فقهاء و در موارد خاص آمده ،از الزامات پيشنهاد شده در
کنوانسيون تخصّصاً خارج است ومغایرتي بين آنها متصور نيست.
مقررات مادۀ  61قانون مجازات اسلامي نيز که مطابق با مقررات شرعي تصویب شده ،اطفال
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
را به طور کلي فاقد مسئوليت کيفری دانسته است؛ لکن تبصرۀ  1این ماده ،تنبيه بدني اطفال
 /مهر و آبان 2831
بزهکار را در صورت ضرورت ،مجاز دانسته و آن را با دو معيار ميزان و مصلحت محدود کرده
است .با توجه به اینکه احکام مزبور در مقررات کيفری جای گرفته و از سوی دیگر به اطفال
بزهکار تصریح شده و به آنها اختصاص یافته ،مي توان گفت که حکم تبصرۀ  1یاد شده ،در مقام
بيان نظر پيش گفته فقهاء انشاء شده و با قبول مسئوليت تخفيف یافته ،تنبيه بدني طفل بزهکار را
در مقام اجرای مجازات ،و گونه ای از تعزیر دانسته است .در این صورت ،تجویز تنبيه بدني کودک
تم
مرتکب جرم ،از فضای مقررات کنوانسيون حقوق کودک خارج است و باید در چهارچوب نظریه
های جرمشناسي و مقررات حقوق کيفری ناظر بر بزهکاری اطفال مورد قضاوت قرار گيرد .در
اینجا نيز نتيجۀ پيش گفته ،یعني عدم مغایرت این قسمت از مقررات قانون مجازات اسلامي با
در نظم
مالکيت و
حقوق
بازارهایتکليف مسئوليت کيفری و مجازات اطفال نيست ،به
مقام تعيين
کودک که
پيمان نامۀ حقوق

کارآمد
دست مي آید.

موضوع دیگری که در قو انين مصوب با الهام از منابع فقهي مورد توجه قرار گرفته ،اقدامات
831
والدین ،اولياء قانوني و سرپرستان صغار است که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام ميشود .بر
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خلاف مصادیق قبل که قانونگذار ایران در مورد ضمانت اجرای بزهکاری اطفال بيان حکم کرده
بود ،اقدامات موضوع بند  2مادۀ  31قانون مجازات اسلامي ،در مورد اطفال بزهکار انشاء نشده
است .مادۀ  2261قانون مدني نيز به همين گونه از عنوان خاص بزهکاری اطفال و چگونگي رفتار
با کودکان بزهکار و بحث مسئوليت نسبي یا تخفيف یافته آنها منصرف است .
دیدیم که تبصرۀ  1مادۀ  61قانون مجازات اسلامي ،صریحاً از تنبيه بدني اطفال بزهکار سخن
گفته است؛ این در حالي است که مادۀ  2261قانون مدني که والدین را مجاز به تنبيه کودکان
دانسته ،نه از کودکان بزهکار نام برده و نه تنبيه را به تنبيه بدني انصراف داده است .به همين گونه،
در بند  2مادۀ  31قانون مجاز ات اسلامي ،اقدامات والدین و اولياء قانوني و سرپرستا ن صغار را به
شرط رعایت حد متعارف تأدیب و محافظت ،از زمرۀ جرایم خارج کرده است .در این قسمت از
قانون هم هيچ تجویز خاصي نسبت به تنبيه بدني دیده نمي شود و چه بسا ایراد ضرب و سایر
رفتارهای موهن و خشونت آميز ،به علت خارج بودن از حد متعارف و مصلحت مشمول این تجویز
نباشد .بنابر این نمي توان گفت که مادۀ  2261قانون مدني و بند  2مادۀ  31قانون مجازات اسلامي
قطعاً در مقام تجویز تنبيه بدني کودکان بوده اند؛ خصوصاً وقتي که اصل بر منع تعرّض به حيثيت
جسمي و معنوی افراد انسان ي است ،استثنائاتي مانند مواد قانوني مذکور را باید به حد اقل ممکن و
قدر متيقـّن محدود کرد .در این صورت ،تنبيه بدني از حدود تجویز قانون خارج خواهد شد و
ممکن است مانند تعدّی به حيثيت جسمي و معنوی سایر اشخاص با ضمانت اجرای کيفری پاسخ
داده شود.
مسئوليت مرتکب ندارد .آنچه از مقررات قانوني استنتباط مي شود این است که اقدامات
تنبيهي ،در صورتي که از حد متعارف خارج نباشد مجاز است ( مادۀ  2261قانون مدني ) و چنين
تنبيهاتي جرم محسوب نمي شوند ( بند  2مادۀ  31قانون مجازات اسلامي و مادۀ  6قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان) .در عين حال اگر چه ممکن است رفتاری که با کودک شده با عنوان مجرمانۀ
خاصي در قانون کيفری منطبق نباشد ،اما مي تواند با ضمانت اجرای دیگری مواجه شود .طبق مادۀ
 2268قانون مدني (اصلاحي سال  ،)2867در مواردی دادگاه مي تواند در بارۀ حضانت طفل هر
تصميمي را که مقتضي مي داند اتخاذ نماید؛ چه بسا این تصميم ،تعيين ناظر ،منع مرتکب از مداخله
در امور طفل و یا حتي سلب حق حضانت و عزل از ولایت باشد .در این صورت تعهد دولت عضو
مبني بر حمایت از طفل در قبال رفتارهای اهانت آميز و آزاررسان تأمين خواهد شد و ضرورتي
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ندارد که این حمایت الزاماً در قالب حقوق کيفری محقق شود.
بدین ترتيب ،با استناد به شرط رعایت حد متعارف تأدیب و حفاظت که در قوانين پيشگفته
هشتم /
شماره سی و
مي مفید
بيان شده ،نامه
مهر وتحت تأثير آموزههای فقهي و تفسير صحيح آنها ،رفتار
ایران
قانونگذار
توان /گفت
آبان 1283

خشونت بار و موهن را برای تنبيه کودکان نپذیرفته است؛ زیرا رفتارهای خشن و اهانتبار که به
وضع جسمي و موقعيت رواني طفل مضر باشد ،از حد متعارف تأدیب و محافظت خارج است و
مشمول تجویز قانونگذار نيست .به علاوه همان طور که گفته شد ،اصولاً موارد جواز و جرم نبودن،
از تنبيه بدني کودک منصرف است و آنچه در تبصرۀ  1مادۀ  61قانون مجازات اسلامي مجاز
معرفي شده ،در واقع مجازات طفل بزهکار بر اساس مسئوليت نسبي (اردبيلي ،همان ،ص )221
تم
او ،در نگاه حقوقي و جرمشناختي به بزهکاری اطفال است که نتيجۀ مورد انتظار از آن ،ميتواند
تربيت طفل هم باشد و ارتباطي با تنبيه اطفال ناکردهبزه از سوی والدین و اولياء قانوني و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
سرپرستان آنها ندارد.
بنا بر این اگر حد متعارف تأدیب و حفاظت اطفال که در شرع و مقررات شرعي مدوّن شرط
گردیده رعایت شود ،مورد از مصادیق ممنوعۀ مندرج در مواد  21و  86کنوانسيون حقوق کودک
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
خارج خواهد بود .در نتيجه ،صرف نظر از ابهامي که در این مورد و موارد مشابه ،از جهت مفهوم و
 /مهر و آبان 2831
مصادیق عنوان «مخالف شرع» وجود دارد ،شرط مذکور که به طور کلي و خارج از حدود ایراد
شورای نگهبان به لایحۀ الحاق جمهوری اسلامي ایران به این سند مهم بينالمللي اضافه شد ،تأثيری
از حيث رفع مغایرت احتمالي بين مقررات کنوانسيون حقوق کودک با احکام شرعي و مقررات
مدوّن منطبق بر آنها ،نداشته و حق شرط مزبور نيز چيزی از این جهت به موضوع اضافه نکرده
است.

تم
بدین ترتيب ،نگارنده معتقد است که پذیرش و تصویب بي قيد و شرط این سند مهم بين

المللي ،مي توانست به خوبي انعطاف پذیری سياست جنایي ملهم از نظرات رهبران دیني را ،در قبال
موضوعاتي که جامعۀ بين المللي امروز نسبت به آنها حساسيت دارد ،گواهي دهد و نقش تفسير
بازارهای
حقوقبرمالکيت
استخراج احکام مورد نياز امروز تبيين کند؛ تفسيرهای
نظم را در
فلسفۀ واحکام
واقع بينانه و منطبق
کارآمد موازین شرعي و فلسفۀ جریان احکام شرع ،که مشمول تعبير عالمانۀ «تفقـّه لفظ
واقع بينانه ای از

گرا و معني گریز» نباشد(.حسيني ،سيدمحمد ،2831 ،ص .)237
831
پای بندی به موازین شرعي ،اگر با نگاهي واقعبينانه و به دور از لفظ گرایي و تعصّبهای

حقوق مالکيت و نظم بازارهای
کارآمد
831
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تنبيه بدني كودكان در پرتو سياست جنايي حكومت ديني
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نابجا همراه شود ،مي تواند نقش مهمي در همراهي وهمآهنگي نظام حقوقي و سياست جنایي
جمهوری اسلامي ایران در مواجهه با مقررات بين المللي و انتظارات جامعۀ جهاني داشته و موجب
تقویت جبهۀ دفاع از ارزشها و ترویج آرمانهای متعالي دین مبين اسلام گردد و از این طریق به
هجمه های مبتني بر ادعای تحجـّر و واپس گرایي که امروزه از داخل و خارج عليه احکام متعالي
اسلام مطرح مي شود پاسخ قاطعي بدهد.
نتیجه
مطالعۀ فرآیند تعيين و اعمال سياست جنایي تقنيني جمهوری اسلامي ایران در قبال اطفال
بزهکار و نيز راهبردهای اجتماعي آن برای تربيت وتأدیب اطفال در چارچوب خانواده ،مدرسه و
سایر محيط های اجتماعي ،نشان ميدهد که نظرات عالمان دیني به طور مستقيم و غيرمستقيم بر
این موضوع مهم تاثير گذاشته و علاوه بر تصویب و اجرای قوانين ،پذیرش ولو مشروط مقررات
بين المللي نيز از این تأثير بي نصيب نبوده است .یقيناً نقش عالمان دیني از یک سو در تعزیر
کودکان بزهکار ،و از سوی دیگر در ممنوعيت تجاوز از حد متعارف تأدیب برای اولياء و
سرپرستان قانوني اطفال ،و نيز جرم انگاری رفتارهای خارج از عرف آنها ،در قالب قانون مدوّن ،و
به طور کلي ،سياست جنایي ملهم از موازین شرع ،بروز آشکاری دارد .همان طور که این عامل مهم
و تاثيرگذار ،در حمایت حتي کيفری از جنبه های اخلاقي ،فرهنگي ،تحصيلي و شغلي کودکان
ایفای نقش مي نماید (انجمشعاع ،)2868 ،در حمایت از آنها در قبال رفتارهای تنبيهي غيرمتعارف
نيز مؤثر بوده و چه بسا تجویز تنبيه بدني کودک بزهکار نيز از مصادیق حمایت از اطفال در مقابل
آسيب های اخلاقي و رفتاری قابل ارزیابي است .علاوه بر آن ،ضمانت اجراهای غيرکيفری
بدرفتاری با کودکان ،حتــّي تا مرحلۀ برکناری از ولایت و سلب حق حضانت ،در جهت حمایت
های مورد نظر کنوانسيون حقوق کودک در سياست جنایي نظام جمهوری اسلامي ایران جایگاه
خود را یافته است و مغایرت قابل ملاحظه ای بين سياست جنایي حاکم و تعهدات بينالمللي ناشي
از پذیرش کنوانسيون حقوق کودک دیده نمي شود.
منابع
آهنگران ،محمد رسول – محدودۀ مجاز تنبيه بدني کودکان از منظر روایات اهل بيت عليهم السلام ،
 ،http://w3.hadith.netبي تا.
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امامي ،سيدحسن – حقوق مدني  ،جلد پنجم ،کتابفروشي اسلاميه ،چاپ سوم ،تهران.2877 ،
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دکتری حقوق جزا و جرم شناسي  ،دانشگاه تهران ،پردیس قم.2836 ،
بافکار ،حسين – نگاهي به حقوق کودک در اسلام و کنوانسيون جهاني .2836 ، http://www.hawzah.net ،
پرادل ،ژان – اندیشه های کيفری ،ترجمۀ علي حسين نجفي ابرندآبادی  ،انتشارات سمت  ،تهران .2832
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حسيني ،سيدمحمدتم– مجازات بازدارنده ،اشکالات نظری و مشکلات اجرایي  ،فصلنامۀ حقوق دانشکده حقوق و علوم
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دلماس مارتي ،مي یری -نظامهای بزرگ سياست جنایي ،ترجمۀ علي حسين نجفي ابرندآبادی ،جلد اول ،نشر ميزان،
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