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چکیده
تنبیه بدنی یکی از روش های تربیت وتادیب کودکان است که در طول قرون متمادی توسط والدین و سرپرستان کودکان
بکار رفته و هنوز هم کودکانی وجود دارند که ترس و تجربه خشونت را داشته باشند .پژوهش ها حاکی از ان است که تنبیه
بدنی عامل مهمی در گسترش اقدامات و نگرش های خشونت آمیز بوده ودر دوران کودکی و زندگی فرد تاثیر مخربی می
گذارد و در نتیجه مانع رشد مثبت کودک و ایجاد هنجار های صحیح نظم و انضباط می گردد .مضافا اینکه ضرب و شتم
کودکان به عنوان یک عامل خطرناک می تواند موجب آسیب های جسمی و روانی وحتی موجب مرگ کودکان شود و بدین
گونه موجبات نقض حقوق اساسی کودک از قبیل کرامت و حیثیت ذاتی را فراهم می آورد .با وجود این تنبیه بدنی در
بسیاری از کشورهای جهان یک عمل متداول و قانونی بوده و حتی گاهی برای توجیه آن از وجهه اعتبار مذهبی استفاده می
گردد.لذا باید برای حل این نگرانی و معضل جهانی ابتدا عوامل و ریشه های آن را شناسایی و سپس اقداماتی راجهت حذف
تمامی اشکال آن به انجام رساند.در این نوشتار سعی بر آن است که ضمن بیان عوامل و عوارض تنبیه بدنی بر کودکان،
راهکارهایی جهت مقابله با تنبیه بدنی بیان گردد .
واژگان کلیدی :تنبیه ،تنبیه بدنی،آموزه های دینی،اصلاحات

مقدمه
كودكان امانت هاي پروردگار تعالي هستند كه در اختيار والدين گذاشته شده اند ،لذا بر
پدران و مادران لازم است كه كودك خود را با كردار ناپسند عادت نداده و در پرورش جسمي،
اخلاقي ،روحي و معنوي آنها تلاش جدي داشته باشند .كودك با رفتار پسنديده و تربيت صحيح

حقوق بشر ،جلد ،6شماره ( 2پاييز و زمستان .01 -0،)0931
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اوليا و مربيان مي تواند انساني با فضيلت شود و در غير اينصورت فردي نامطئمن و فاسد بار مي
آيد .با توجه به آنكه سعادت و شقاوت هر كس به كيفيت پرورش و تربيت او در كودكي بستگي
خير2831
افراديآبان
توان /مهر و
سی وميهشتم
شماره
مفید /
دارد با نامه
انديش ،شريف و فعال به جامعه بشريت تحويل
رفتار،
حسن
محبت و

داد .بنابراين نحوه تاديب كودك بسيار مهم بوده و تنبيه بدني وي مي تواند صدمات جبران ناپذيري
بر خرد كودك و جامعه وارد آورد .لذا ضروري است كه تنبيه بدني به عنوان يكي از روش هاي
معمول تاديب كودكان مورد بررسي قرار گرفته و عوامل و ريشه هاي آن شناخته شود .بدين
منظور در اين نوشتار ابتدا مفهوم تنبيه بدني را تبيين نموده ،به بررسي عوامل تنبيه در خانواده
پرداخته مي تم
پردازيم و از آن جا كه باورهاي نادرست ديني نقش مهمي در استفاده و رواج تنبيه
بدني داشته اند ،تمركز اصلي بحث بر اين عامل مي باشد .سپس عوارض مخرب تنبيه بدني را
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مطرح و در نهايت راهكارهايي براي مقابله با اين پديده ضد اجتماعي ارائه مي گردد.
گفتار اول  :مفهوم تنبیه بدنی
هشتم  /مهر
تنبيه سي
مفهومشماره
آشنايي بامفيد /
براي نامه
ضروري وبه نظر مي رسد آشنايي با مفهوم تنبيه است
بدنيوآنچه
لذا ابتدائاآبان
 2831را به لحاظ لغت و اصطلاح بررسي نموده و سپس به تبيين مفهوم تنبيه بدني
اين كلمه
مبادرت مي گردد .تنبيه 2در لغت ،مصدر متعدي است از واژگان عربي به معناي بيدار كردن و
هوشيار ساختن( .معين ،بي تا  /2 :ماده تنبيه)همچنين براي تنبيه در فرهنگ هاي لغت معاني
گوناگوني از قبيل آگاه نمودن ،بيدار كردن ،واقف كردن ،تاديب و كيفر ،جزا و مجازات ذكر
گرديده است( .بدرطالعي)73: 2831 ،در اصطلاح تربيت و به ويژه از ديد روان شناسان تعاريف
مختلفي براي تم
تنبيه ارائه گرديده كه از نظر محتوا ،قرين همديگرند .به عنوان نمونه يكي از اين
تعاريف بيان مي دارد كه تنبيه :ارائه يك محرك آزار دهنده از سوي تنبيه كننده براي كاهش و يا
قطع انجام رفتاري نامطلوب مي باشد(.آگاروال)1:1::3،1در واقع طبق اين تعريف مي توان تنبيه
گفته شده تنبيه مادي هم خود به دو قسم است كه
بازارهايچند
نظمنمود .هر
تقسيم
حقوقو رواني
را به دو نوع مادي
كارآمد
مالكيت و
يكي شامل ناديده گرفتن خواسته هاي كودك است و ديگري تنبيه بدني مي باشد.
)831پس از بيان مفهوم تنبيه ،مي توان تنبيه بدني را مورد بررسي قرار داد .مراد از
( افشاري5:2837،
تنبيه بدني 8يا فيزيكي هر گونه مجازاتي است كه با زور فيزيكي همراه مي باشد و ميزاني از درد و
رنج را به همراه مي آورد( .نيلسون)1:1::8،5در واقع مي توان تنبيه بدني را از منظر تربيتي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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اينگونه تعريف نمود كه تنبيه بدني استفاده از قدرت جسمي به قصد ايجاد درد در بدن كودك به
منظور اصلاح رفتار نامطلوب وي يا مهار آن مي باشد( .عباچي)7:2837،از منظر ديگر تنبيه بدني
هر اقدامي است كه به عنوان مجازات نسبت به كودك اعمال مي شود اما چنانچه نسبت به يك
بزرگسال انجام شود يك حمله و تجاوز غير قانوني محسوب مي گردد(.شوراي اروپا)3:1::3،
گفتار دوم  :عوامل و ريشه هاي تنبيه بدني كودك در خانواده
تنبيه بدني در تمام جوامع رخ داده است .مجموعه عواملي مانند قوانين مدرن و بومي ،آداب و
رسوم ،باورهاي فرهنگي و مذهبي و اوضاع اقتصادي و اجتماعي نقش عمده اي در استفاده و رواج
تنبيه بدني داشته اند ،كه مهمترين آن ها را بررسي مي گردد .
بند اول  :فرهنگ

خانواده ها در يك چارچوب و زمينه اجتماعي و فرهنگي قرار دارند كه بر روي الگوهاي
رفتاري خانوادگي و ارزش ها و مهارت هايي كه به فرزندان خود از طريق اجتماعي شدن منتقل مي
كنند تاثير مي گذارد.ايدئولوژي هاي كودك ،خانواده وپدرسالاري از عوامل زمينه ساز در تعيين
روشي است كه بزرگسالان بدان طريق در جامعه روابط شان نسبت به كودكان را تنظيم مي كنند و
اين منجر مي گردد كه روابط بين كودكان و بزرگسالان بر پايه ي قدرت شكل گيرد و در نتيجه
امكان خشونت بر كودكان توسط والدين را ممكن مي سازد(.داوس)5:1::7،7در واقع نهادينه
بودن خشونت در خانواده ها و باز توليد اين فرهنگ در نسل هاي بعدي موجبات رواج استفاده از
تنبيه جسماني كودك را تحت عنوان تربيت كودك فراهم آورده و از آنجا كه تاييد عرفي و قانوني
را نيز به دنبال داشته،تبديل به يك هنجار اجتماعي و فرهنگي مورد پذيرش همگان گرديده است.
بند دوم  :وضعیت اجتماعی – اقتصادی پایین

وضعيت اجتماعي -اقتصادي عامل پيشگويي كننده و قابل توجهي براي استفاده والدين از تنبيه
بدني كودكان است .در واقع در سطوح پايين اجتماعي – اقتصادي خانواده ها تمايل بيشتري به استفاده
از تنبيه بدني نسبت به طبقه متوسط دارند .هرچند هميشه ميزان درآمد به تنهايي موثر نيست ،اما به هر
حال مي توان گفت شهرنشيني همراه با فقر و از دست دادن الگوهاي فرهنگي ارتباط و نظارت ،با
افزايش بدرفتاري نسبت به كودكان همراه است(داوس ) 3:1::7،و كودكان فقير بيشتر در معرض
ناملايم ترين و خشن ترين تنبيهات فيزيكي قرار مي گيرند (.كلاچتي)2::1::7،6
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بند سوم  :ضعف قوانین حمایتی

كودكان به دليل اين كه توانايي مقابله با صدمات مهاجم را ندارند آماج مناسبي براي ارتكاب
مهر و
جسمانيو هشتم
آزارشماره سی
مفید /
ضرب و نامه
2831قوانين مي توانند نقش كليدي و مهمي را در
آباندليل
همين
هستند./به
جرح و

حمايت از آنان بازي كنند .اما متاسفانه در طول قرون اكثر قوانين نتوانستند از عهده ي اين وظيفه
به خوبي برآيند و حتي گاهي موجبات تنبيه اطفال را هم فراهم آورده اند .براي نمونه مي توان به
قوانين موجود در كامن لا سنتي اشاره نمود .در كامن لا سنتي به والدين و ساير بزرگسالان حق
استفاده از تنبيه بدني تحت عنوان «مجازات معقول» يا «اصلاح قانوني» عليه كودك داده مي شد.
اين قانون در تمطول قرن نوزدهم از طريق استعمار ،اشغال نظامي و تدريس برخي ميسيونرهاي
مسيحي در سراسر جهان گسترش يافت و براي قرن ها تنبيه بدني با چهره اعتبار ديني و قانوني در
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مدارس مذهبي ،نهادها و خانوادها اجرا شد( .داد)8:1:22،3هنوز هم تنبيه بدني در زندگي
خانوادگي اكثر دولت هاي جهان يك وضعيت مشترك حقوقي دارد( .نيلسون)2:1::8،حال آنكه
اين قوانين يكي از بنيادين ترين حقوق بشري كودك يعني تساوي آنها با سايرين در حمايت هاي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
قانوني را نقض مي كند و كودكان را به عنوان آسيب پذيرترين اعضا در جامعه،در سطوح پايين
حمايت وآبان
2831قرار مي دهد و منجر مي گردد كه تجاوزات والدين به آنها پذيرش حقوقي و
عدالت
اجتماعي پيدا نمايد(.داد)5:1:22،بنابراين در دنياي كنوني ضرورت اصلاح قوانين در جهت
حمايت از كودكان به اثبات رسيده و كشورها از مقررات و اسناد متعددي در نظام بين المللي
حقوق بشر براي رسيدن به اين هدف استفاده نموده اند .نمونه اي از اين اسناد عبارتند از :ميثاق بين
المللي حقوق مدني و سياسي ،كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،كنوانسيون آفريقايي حقوق بشر،
كنوانسيون منعتمشكنجه و رفتارهاي غير انساني و كنوانسيون حقوق كودك كه در جهت حفظ و
حمايت از كرامت انساني يا ممنوعيت رفتارهاي غير انساني و حفظ تماميت جسماني كودك
تدوين شده است ( .چناراني)2:281:،اما علي رغم وجود اين اسناد بين المللي و اصطلاحات ايجاد
ايرانكارآمد
بازارهاي
مالكيت و نظم
شده در قوانينحقوق
همچنان ما شاهد ضعف قوانين حمايتي از اطفال
كشورها ،در
بسياري از
هستيم .هر چند قانونگذار در جهت حمايت از اطفال در مواد 1:6و 13قانون مجازات اسلامي،
831
سياست افتراقي مناسبي اتخاذ كرده ولي با وضع ماده  71قانون مجازات اسلامي و ماده 2231
قانون مدني راه را براي تعرض به اطفال باز گذاشته است .طبق ماده  2231قانون مدني حق تاديب
اطفال تنها به والدين محدود شده ولي بنا بر بند2ماده 71قانون مجازات اسلامي علاوه بر والدين،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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اولياي قانوني و سرپرستان اطفال نيز حق تاديب اطفال را دارند .هر چند اين ماده دو معيار دروني
قصد تاديب و معيار بيروني در حد متعارف بودن را براي تشخيص متعارف بودن تاديب اطفال
قرار داده ولي موجب سوء استفاده بسياري از والدين و سرپرستان و بزه ديدگي اطفال به بهانه
تاديب شده است .با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اميد جامعه حقوقي در جهت
مقابله با كودك آزاري به ويژه از طرف والدين كه از معافيت ماده  71قانون مجازات اسلامي
استفاده مي كردند افزايش يافت .اما با اصطلاحات مكرر مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان،
والدين از شمول جرم كودك آزاري خارج شدند .ماده 3اين قانون مقرر مي دارد«:اقدامات تربيتي
در چهارچوب ماده  71قانون مجازات اسلامي مصوب283:/1/3و ماده2231قانون مدني
مصوب2825/2/21از شمول اين قانون مستثنا است ».اين در حالي است كه ما در ايران شاهد
افزايش رقم كودك آزاري هستيم كه اغلب هم توسط والدين با استناد به عذر تنبيه صورت مي
گيرد ( .حبيب زاده و مقدسي روئين  66 : 2837 ،و )67
بند چهارم  :باورها و تفاسیر سنتی از متون دینی

اديان متون متفاوتي پيرامون تنبيه بدني كودكان دارند .براي قرن ها آموزه هاي ديني توسط
گروه هاي مذهبي به گونه اي تفسير مي شد كه جواز استفاده والدين از تنبيه بدني را صادر مي نمود
و تنبيه بدني در محيط فرهنگي با اين باورهاي مذهبي در عمل تقويت مي گرديد .اما به مرور زمان
در مقابل ديدگاه سنتي ،ديدگاهي معاصر به عنوان نوانديشان ديني مطرح گرديد كه تفاسير متفاوتي
از متون مقدس ارائه نمودند كه نه تنها استفاده از تنبيه بدني را مذموم دانسته ،بلكه همصدا با ارزش
هاي جهان جديد ،در جهت ممنوعيت تمامي اشكال آن گام هاي مثبتي برداشتند .مضافا انكه دو
اقدام بين المللي هم توسط اين جامعه مذهبي براي پايان دادن به تنبيه بدني عليه كودكان انجام
شده كه شامل تعهد مذاهب براي مقابله با خشونت عليه كودكان(بيانيه هشتمين مجمع جهاني
مذاهب براي صلح دركيوتو ) 3و منشور كاونتري 1مي باشد .اين دو صدايي از متون مقدس در
عصر جديد از سوي اديان مختلف از قبيل اسلام و مسيحيت شنيده مي شود .بدين جهت به اين
متون و ديدگاهها از دو منظر دين مسيحيت و دين اسلام پرداخته مي شود.
الف) از منظر دین مسیحیت

در دين مسيحيت در رابطه با استفاده از تنبيه بدني نسبت به كودكان دو ديدگاه وجود دارد :
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-2ديدگاه سنتي :طبق اين ديدگاه تنبيه بدني كودكان جايز شمرده شده است و براي توجيه
اين جواز از نص متون ديني و تفسير كهن متون ديني بهره برده اند .براي مثال برخي از گروههاي
باورو آبان
اين /مهر
هشتم
شماره سی
2831همه كودكان ذاتا بد به دنيا مي آيند و از اين
بودند كه
اصلي»و بر
مفید «/گناه
مسيحي درنامهمفهوم

رو وظيفه والدين براي كنترل رفتار كودك از طريق مجازات فيزيكي محقق مي شود .دارندگان
اين ديدگاه به كتاب مقدس فراتر از يك نقد نگريسته و انتقاد بر آن را مجاز نمي دانستند و متون
موجود در آن را به عنوان دستورات الهي براي مجازات جسمي كودك در نظر مي
گرفتند(. .داد)2:1:22،
-1ديدگاهتممعاصر :به مرور زمان بر اثر تحولات عصر جديد و ايجاد نگرش هاي متفاوت به
انسان و بويژه كودكان ديدگاه متفاوتي نسبت به متون كتاب مقدس مطرح گرديد كه استفاده از
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
تنبيه بدني را ممنوع مي دانست .دارندگان اين ديدگاه براي اثبات نظر خويش به سراغ متون ديني
رفته و شواهدي از آن را بيان مي كنند .براي نمونه آنكه در مسيحيت همه برخوردهاي ثبت شده
ميان كودكان و مسيح ،مهربان ،آرام و احترام آميز بوده اند .به گونه اي كه مسيح گفته است« :هر
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
كس يك كودك دريافت كند ،يك عيسي مسيح دريافت كرده و هر كس باعث رنج كودك و
آبان 2831
لغزش او به سمت گناه شود ،براي او بهتر خواهد بود كه يك سنگ آسياب سنگين بر گردنش
بيندازند و او را در عمق دريا غرق كنند2:».علاوه بر اين استدلال نموده اند كه هيچ توجيهي را براي
تنبيه بدني در كتاب مقدس نمي توان يافت و مسيحيان بايد عيسي مسيح را الگوي نخستين و
اصلي خود قرار دهند و قرائت از كتاب مقدس بايد هميشه از لنز آموزش و زندگي مسيح انجام
شود 22.با مطرح شدن اين ديدگاه امروزه ديده مي شود كه اكثريت گروه هاي مسيحي ديگر
تم
تفسيرهاي كهن از كتاب مقدس را كنار گذاشته اند و بر آن شده اند كه تمامي اشكال تنبيه بدني
كودكان را ممنوع اعلام كنند.
ب) از منظر دین اسلام

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
در دين مبين اسلام چهار منبع قرآن ،سنت ،عقل و اجماع براي فهم احكام وجود دارد ،لذا

831يا عدم جواز تنبيه بدني كودكان ،فقها و متفكران اسلامي بايد به بدان ها رجوع
جهت يافتن جواز
كنند .اما در اين ميان ،برداشت ها و نظرات متفاوتي نسبت به استخراج اين حكم ايجاد شده است،

كه بدانها پرداخته مي گردد:
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
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-2دیدگاه سنتی

در ديدگاه سنتي براي فهم احكام الهي بيشتر به نصوص متون مقدس توجه مي شود و تكيه بر
روي مباحثي است كه در متن اصلي آمده است .زيرا در اين ديدگاه عقل در صورتي از منابع
استنباط است كه قطعي و يقيني باشد و در واقع با قيدي كه به آن زده مي شود ،آنرا به يك منبع
بالقوه تبديل مي كنند و احكام عقلي را ،ظني مي دانند كه هميشه نمي توان حكم شرعي را از آن
يافت (كديور)5::2833،و براي آنكه اجماع را هم منبع استنباط احكام شرعي بدانند ،شرطي به آن
اضافه مي كنند كه بايد به نظر امام معصوم برسد .بنابر اين تكيه اصلي آن ها بر نص قران و
روايات مي باشد و از آنجا كه براي برداشت آيات قرآن هم از روايات استفاده مي كنند ،در واقع
بيشتر بر روي روايات متمركز مي گردند و در عمل متن روايات را به عنوان منبع عمده پيش روي
خود قرار مي دهند .در اين ديدگاه در رابطه با تنبيه بدني نيز علماي اسلامي سنت گرا بيشتر به
بررسي روايات موجود پرداخته و طبق آنها نتيجه گيري نموده اند .
در زمينه تنبيه سه دسته روايت از ائمه معصومين نقل شده است :
دسته ي اول رواياتي است كه اجازه تنبيه كودك را به حاكم شرع مي دهد تا در برابر
گناهاني كه كودك انجام مي دهد مانند سرقت ،زنا و لواط او را تنبيه و تعزير كند و اين با معناي
«تنبيه» اصطلاحي تفاوت دارد( .حسني)71:2831،لذا از بررسي اين روايات كه با بحث حاضر
بيگانه است صرف نظر مي گردد .
دسته دوم رواياتي اند كه تنبيه كودك را در جهت تربيت و تاديب او براي والدين جايز مي
شمارند .دسته سوم رواياتي هستند كه تنبيه كودك را بر ترك نماز جايز مي شمارند .به چند نمونه
از اين دو دسته روايات كه مبناي نظر فقها را تشكيل مي دهند ،اشاره مي شود :
-2حمادبن عثمان مي گويد از امام صادق (ع) درباره ادب كودك و عبد پرسيدم .امام
فرمودند  :پنج تا شش ضرب و تا مي تواني مدارا كن( .عاملي )732 :2525 ،
-1از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه ادب كودك در سه ضربه است و افزون بر آن روز
قيامت قصاص مي شود( .عبدالغني )226 :2526 ،
-8حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند :نماز را در هفت سالگي به كودك ياد دهيد و در ده
سالگي او را بر ترك نماز تنبيه كنيد( .متقي هندي )55: :25:7 ،
به دليل وجود چنين رواياتي فقهاي شيعه و حتي علماي عامه به اتفاق و اجماع تنبيه و تاديب
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كودك را در موارد مخصوص و به عنوان آخرين راه حل و روش درمان و به عنوان يك روش
ثانوي در اصلاح رفتار پذيرفته اند .در واقع فقهاي اسلامي داراي ديدگاه سنتي نسبت به متون
تنبيه2831
اصلآبان
روايات،مهر و
نصوص و هشتم /
طبقشماره سی
مفید /
مقدس نامه
بدني كودكان را به همراه شرايط كيفي و كمي
هستند و

آن جايز شمرده اند( .حسني)76 :2831،
-1دیدگاه معاصر

در كنارديدگاه سنتي،در قرون معاصر نظرياتي مطرح شده كه در عين توجه به متون ديني
باارزش هاي جهاني خود را همصدا مي نمايند .ديدگاه معاصر،ديدگاه نوانديشان ديني است كه با
تم
توجه به شرايط جهان كنوني مطرح شده و تاثيرات بسزايي را بر روي نحوه برداشت از متون
هشتم و شتم كودكان و ايجاد درد و رنج در آنها با ارزش
معتقدند ،وضرب
اين/هاشماره سي
است.مفيد
اسلامي داشته نامه
هايي كه بيشتر آموزه هاي ديني بيان مي كنند ،ناسازگار است .اين ارزشها كه بسيار شبيه اصول
حقوق بشرند ،شامل احترام به كرامت انساني ،برابري ،عدالت و عدم خشونت مي باشد .متفكران و
نوانديشان ديني معتقدند كه اسلام داراي تمركز ويژه در مورد حقوق كودكان است كه بايد به
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
جامعه مدني معرفي گردد و اگر مردم بدانند كه حقوق كودكان در قوانين اسلام ذكر شده ،بسياري
آبان 2831
از مشكلات حل خواهد شد(.داد )5:1:22،در واقع اينها براي اثبات ديدگاه خويش نه تنها از نص
قرآن و روايات استفاده كرده اند ،بلكه ديدگاه فقهاي سنتي را هم در مواردي به چالش كشيده اند.
دلايل آنان بدين شرح است كه از نظر اسلام همانگونه كه والدين بر اولاد حقوقي دارند ،اولاد نيز بر
والدين حقوقي دارند كه از همه قابل توجه تر،ترتبيت صحيح اولاد است .در آيات قرآن از ابراز
محبت به «مودت» تعبير شده است (سوره شوري ،آيه  18و سوره ي روم ،آيه  )12يعني اگر چه
تم
دوست داشتن فرزند امري فطري است ،اما براي عدم تحريف آن بدان سفارش موكدي شده
است(وزيري)732 :2832،در سنت ائمه معصومين هم دو دسته از روايت در راستاي تربيت
صحيح كودك و عدم تنبيه آنها وجود دارد:
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
يك دسته رواياتي هستند كه رحم و مدارا و شفقت به كودكان را امر مي كند ،مانند آنكه
پاسخ به سوالي از سوي اصحابش فرمود« :هر كس به كودكان مهرباني نكند و
پيامبر (ص) در831
بزرگترها را عزيز نشمارد از ما نيست » (مجلسي)138/58: 2835،و دسته ي ديگر از روايات ،

رواياتي هستند كه تندي و غضب به كودك را منع مي كنند .مانند :امام كاظم (ع) به مردي كه از
فرزند خود شكايت مي كرد ،آشكارا فرمود ،فرزندت را مزن و براي ادب كردنش از او قهر كن
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
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ولي مواظب باش ،قهر كردنت طولاني نشود ،بلكه هر چه زودتر آشتي كن(.مجلسي:2835 ،
 )11/2:5بنابراين در اسلام به مراقبت خوب فرزندان توسط والدين سفارش شده و نشان دادن
شفقت نسبت به كودكان يكي از ستوده ترين اعمال شناخته شده است .در واقع دين اسلام دين
رافت و رحمت و هدايت است و بدين جهت نيز پيامبر اسلام همواره بر تربيت صحيح كودكان در
محيط خانواده ،ايجاد كانون پر محبت در خانه و مهرورزي به كودكان توصيه مي نمود.
(شهروزي )61:2837،خود نيز ،در طول زندگي سرشار از سرمشق و الگوي اخلاقي اش ،براي
تربيت فرزندان و نوه هاي خويش به هيچ عاملي جز عامل مهر و محبت نيازي پيدا نكرد و هيچ
رويداد و حادثه اي نشان نمي دهد كه پيامبر مهربان اسلام در تربيت خردسالان به تنبيه بدني دست
زده باشد(.حجتي )86 : 2838 ،نوانديشان ديني بيان مي نمايند كه قطع نظر از برخي روايات،
تنبيه كودك جايز نيست ،زيرا خداي متعال انسان را آزاد آفريده و كسي بر ديگري تسلط ندارد،
مگر اينكه او اجازه دهد و معتقدند تنبيه و زدن ديگري اذيت و ظلم به اوست و اين كار در شرع
ديده نمي شود ،چنانكه حتي برخي روايات آن را حرب با خدا و كيفر مي دانند .بنابراين اصل ،عدم
تجويز تنبيه بدني در دين اسلام است و اگر در مواردي هم برخي از روايات بيانگر امكان تنبيه
بدني كودكان است ،بايد آن را در ظرف زمان و مكانش در نظر گرفت وتفسير نمود .چراكه در هر
دوره اي نحوه برداشت از متون متفاوت بوده اند گاهي ركن دروني مانند قرآن و سنت بيشتر مدنظر
قرار گرفته و گاهي طبق ركن بروني انجام شده است .در ركن بروني پيش فرض هايي به متن براي
استنباط آن اضافه مي شود .چنانچه اين پيش فرض ها طبق عقل مدرن عوض شود ،فهم از متنها هم
عوض مي گردد .هر چند نبايد از اين نكته غافل بود كه متون صامت نيستند و نوعي هرمنوتيك
خواننده محور دارند و هر نوع فهم و معرفتي را از هر متني نمي توان به دست آورد .اما آنچه مهم
است رابطه متن و خواننده است .در واقع پيش فرض هاي خواننده به همراه ساختار متن ،فهم از
متن را به همراه مي آورد .هر چند طرفداران ديدگاه سنتي مي خواهند نقش خواننده و پيش فرض
ها را در نظر نگيرند وفهم ديني متن محور است(.كديور ) 83:2833،اما در ديدگاه مدرن ،با وجود
همان متن ،به دليل تغيير ذهن خواننده نسبت به گذشته و نسبتشان با عقل ،تعابير و برداشت هاي
متفاوتي هم از متن صورت مي گيرد .براي مثال در رابطه با روايت پيامبر مبني بر اينكه مي توان
كودك را در سن ده سالگي در صورت مشاهده تخلف از انجام واجبات تنبيه كرد ،استدلال شده كه
اين روايت بايد درست و در موقعيت خاص به كار گرفته شود و ان هم زماني است كه كودكي
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دچار يك نوع تنبلي و بي حركتي در همه امور باشد و آزادي خودش را در برابر تن آسايي و تنبلي
از دست داده باشد ،با يك ضربه مي توان اين تن آسايي را از روح آزادي طلب او بلند كرد و وي
مهر و
اينهشتم
سی و
شماره
نامهوامفید /
2831ت كه در راستاي آزادي طفل انجام مي گردد
آباناي اس
گونه
تنبيه /به
يعني
داشت.
را به حركت

و نوع و شكل تنبيه و مقدمات و موخرات آن حتما طوري بايد باشد كه كودك به هنگام تنبيه
احساس كند كه مشمول لطف است و در غير اين صورت تنبيه نه تنها بيدار كننده نيست بلكه
طغيان آور است(حسيني بهشتي) 13،13 :283:،و اينها نشان دهنده آن است كه حتي آموزش
مذهبي كودك بايد در ظرف محبت ريشه گيرد و با معرفت رشد كند تا به عبوديت برسد.
(شهروزي ،تم
 )61:2837دين اسلام مخالف تنبيه بدني كودك جهت آموزش فرايض ديني است ،چرا
كه خشونت هاي بي جا و تحميل هاي سنگين در آموزش امور ديني و به ويژه نماز را تنها موجد
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
سطحي شدن و بي علاقگي فرزندان مي داند( .وزيري )73: :2832،بنابراين تنبيه بدني اگر آهنگ
اجبار داشته باشد ،چه بر نماز و چه بر هر چيز ديگر ،نمي تواند با روح تعاليم اسلام سازگار
باشد(حسيني بهشتي)13:283:،واگرچه در برخي روايات ،تنبيه بدني با كيفيت و كميت هاي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
خاص و تنها در راستاي تربيت و هدايت في الجمله جايز دانسته شده ،اما در عين حال فقه اسلامي
آبان 2831
خشونت عليه كودكان را مذموم دانسته و آنرا مضر در تربيت و هدايت فرزند مي داند و والدين را
به مهر و محبت به كودك تشويق و ترغيب مي نمايد (مبلغ )2 :2833 ،
گفتار سوم :عوارض نامطلوب تنبیه بر کودکان و راهکارهای مقابله با آن
به عقيده كارشناسان امور تربيتي ،تنبيه بدني نه تنها باعث ناراحتي جسمي و روحي اطفال مي
شود ،بلكه تم
عوارض نامطلوبي نيز براي اجتماع خواهد داشت .لذا براي به حداقل رسانيدن اين
عوارض ،بايد به دنبال راهكارها و راهبردهايي بود كه منجر به كاهش و نهايتا حذف تمامي اشكال
خشونت عليه كودكان گردد .در اين گفتار ضمن اشاره اي مختصر به عوارض تنبيه بدني بر
كارآمدكودكان ارائه خواهد شد.
بازارهاي بدني
مقابلهنظمو منع تنبيه
راهكارهايي براي
مالكيت و
كودكان ،حقوق
بند اول  :عوارض نامطلوب تنبیه بر کودکان

831
القاي اين احساس كه كودك در مقابل يك قدرت غير قابل رقابت ،ناتوان است در روحيه

او عوارض منفي ايجاد مي كند( .كريمي )51 : 2836 ،در واقع به نسبت شدت و ضعف تنبيهات،
حساسيت ها و دگرگوني هاي رواني متفاوتي بر كودك پديدار مي گردد كه خود را به شكل
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
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عصيان ،عدم اطاعت از قانون و تمايل به تجاوز نشان مي دهد( .تراتر)25 : 2872،در كل اطاعت
و انضباطي كه از راه تنبيه حاصل مي شود ،موجب اضمحال و نابودي حس ابتكار كودك مي گردد.
اينگونه كودكان چون به سن بلوغ و رشد رسند يا از هيچ مقامي اطاعت نمي كنند و راه عصيان در
پيش مي گيرند و يا آن كه براي فرمانبرداري آمادگي پيدا مي كنند( .كي نيا)651 : 283: ،علاوه
بر اين ،در مجمع روانشناسان آمريكا نيز ،عده اي از كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه ريشه
اصلي جنايات و خشونت ها در جامعه همين تنبيهات بدني است( .تراتر)25:2872،در واقع
كودكي كه از ترس والدين و مربي خود از كار نامطلوب دست مي كشد براي فرار از تنبيه بالاتر
بدين گونه اقدام مي كند ،در صورتي كه اصل واقعي تربيت اقتضا مي كند كه آدمي عمل خلاف را
نه از ترس تنبيه ،بلكه به صرف خلاف بودن آن ،مرتكب نشود و تنها براي اينكه وجدانش از
ارتكاب به گناه مبرا باشد ،از انجام آن سرباز زند( .پديور )262 :283: ،از مجموع تحقيقات و
مطالعات پيرامون تاثير تنبيه بدني بر كودكان ،بر مي آيد كه به دليل عوارض مخرب تنبيه بر
كودكان بايد هر چه سريع تر تمامي اشكال تنبيه بدني عليه كودكان مطرود و ممنوع اعلام
گردد(.حسيني زاده)18:2833،
بنددوم :راهکارهای مقابله با تنبیه بدنی کودکان

حذف تمامي اشكال تنبيه بدني كودكان نيازمند تركيبي از اصلاحات صريح قانون ،سياست
هاي حفاظتي و پيشگيري از تنبيه ،تغيير در نحوه تفسير و برداشت از متون مقدس و در درجه اول
آموزشي اقداماتي براي تغيير نگرش جوامع در پذيرش خشونت و تنبيهات تحقير آميز مي
باشد.بنابراين لغو تنبيه بدني مستلزم كار فشرده در حداقل چهار حوزه مي باشد كه عبارتند از :
الف  :اصلاحات قانونی

لغو تنبيه بدني مستلزم راه اندازي يك چار چوب قانوني است كه به وضوح تنبيه بدني را
ممنوع كرده واز كودكان در برابر تمام انواع ضرب و شتم از جمله در محيط خانواده حمايت و
حفاظت نمايد .تمامي دولت ها كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق كودك را پذيرفته اند
و در برخي اين كنوانسيون به شكل بخشي از قوانين داخلي درآمده اما باز هم اين براي اطمينان از
لغو تنبيه كفايت نمي كند .اصلاح قانون نيازمند حذف هر گونه توجيهات موجود و دفاعياتي است
كه مي تواند مانع اجراي مساوي قوانين كيفري مربوط به ضرب و شتم در ضرب و شتم كودكان
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شود .براي منع صريح و روشن از تنبيه بدني و ساير رفتارهاي بي رحمانه بايد پيامي روشن به
خانواده ها و جامعه به عنوان يك كل فرستاده شود كه بيان دارد :ضرب و شتم كودكان نسبت به
قابلهشتم
شمارهرسی و
مفید /
2831ي تر است اينكه دادگاه هاو ديو.ان هاي عالي
آبان قانون
قبول /ترمهروو غير
كس غي
نامه هر
ضرب و شتم

به غير قانوني بودن تنبيه حكم كنند كافي نيست بلكه بايد اين ممنوعيت به وضوح در هنگام
تدوين و تصويب قوانين،همانگونه كه معمولا كميته حقوق كودك شرح و توضيح مي دهد سرلوحه
عمل قرار گيرد .گاهي علت مقاومت در برابر ممنوعيت تنبيه بدني در خانواده ها از اين باور نشات
مي گيرد كه اين ممنوعيت منجر به محاكمه و زنداني شدن هزاران نفر از والدين مي شود وبه دليل
وابستگي تم
كودكان به آنها اين قطعا به كودكان كمك نمي كند .اما كميته حقوق كودك به دولت ها
در اين زمينه راهكاري را ارائه مي دهد مبني بر اينكه اصل حمايت برابر از كودكان و بزرگسالان
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
در برابر ضرب و شتم به ويژه در درون خانواده بدين معني نيست كه تمام پرونده ها و موارد تنبيه
بدني كودكان توسط والدينشان منجر به پيگرد قانوني آنها مي شود .بلكه اين اصل كه قانون خود را
با مسائل بي اهميت مرتبط و درگير نمي كند در اينجا تضمين مي كند كه همانگونه كه ضرب و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و
شتم هاي جزئي ميان بزرگسالان در شرايط بسيار استثنائي به دادگاه ارجاع مي شود در مورد ضرب
آبان 2831
و شتم هاي جزئي نسبت به كودكان نيز صادق است .مضافا اينكه دولت ها هم بايد در اين زمينه
مكانيسم هاي موثر گزارش و ارجاع دهي را به گونه اي گسترش دهند كه تمام گزارش هاي
حاصله از خشونت عليه كودكان به صورت كامل بررسي و حمايت آنها از آسيب هاي جدي به طور
اطمينان آور تامين گردد تا هدف متوقف كردن استفاده والدين از تمامي اشكال خشونت به درستي
محقق شود .طبق نظر كميته ،دادستان و ديگر مقامات مسئول هنگامي بايد اقدام به پيگرد نمايند كه
تم
هر دو عامل آسيب قابل توجه به كودك و تامين منافع كودك مبتلا را در نظر گرفته
باشند(.شوراي اروپا)1::1::3،
ب  :اصلاح سیاست های دولت

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
دولت ها موظف به ارائه ي يك پاسخ جامع و چند بخشي به همه ي اشكال خشونت عليه

 .831لغو تنبيه بدني نيازمند توسعه سياست ها و خدماتي است كه از خشونت عليه
كودكان مي باشند
كودكان جلوگيري كند و به طور موثر از كودكان قرباني حمايت نمايد.در واقع در سياست حمايت
از والدين مثبت مقامات دولتي در ترويج آموزش والدين و حفظ حقوق كودكان نقش حياتي را
بازي مي كنند.دولت با دادن اطلاعات و مشاوره به والدين در نحوه پرورش كودكان از طريق
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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متوليان آموزش و پرورش و بهبود شرايط اقتصادي جامعه مي تواند اولياي مثبتي را در رفتار ايجاد
كند كه نگرش آنها نسبت به كودك اصلاح شده و به دنبال توانمند سازي و پرورش صحيح
كودكان هستند و در نتيجه محيط عاري از خشونت را براي كودكان فراهم و به حقوق آنها احترام
مي گذارند(.شوراي اروپا)18:1::3،علاوه بر اينها دولت ها بايد به منظور برآورد شيوع واقعي
خشونت عليه كودكان در خانواده ها،با كودكان و والدين مصاحبه نموده و حتي كميته تحقيق
پارلماني تشكيل دهند و كودكان آسيب پذير نسبت به خشونت خانگي را شناسايي نمايند(.جانسن
و ونمان) 56:1::3،21
ج  :افزایش آگاهی

متاسفانه تنبيه بدني كودكان در مقايسه با مسائلي چون خشونت جنسي و كار كودكان كمتر مورد
توجه رسانه ها قرار گرفته است .مطالعات سازمان ملل متحد بيان مي دارد كه رسانه ها نقش محوري را
در شكل دادن به نظرات دارند و بر روي هنجارهاي اجتماعي كه مي تواند بر روي رفتارها موثر باشد
تاثير مي گذارند .بنابراين رسانه ها بايد مسئله ي تنبيه بدني را به حوزه ي عمومي وارد كرده و فضا را
براي بحث در مورد اين مشكل و يافتن راه حل ها آماده نمايند.بنابراين بدون بالا بردن سطوح آگاهي
هاي عمومي ،دستيابي به پيشگيري و ممنوعيت تنبيه بدني و تغيير در رفتارها در مقياس وسيع و براي
هميشه دشوار خواهد بود( .شوراي اروپا)13:1::3،
د :ارائه تفاسیر متفاوت از متون مذهبی

آموزه هاي ديني نقش بسيار مهم و كليدي در ايجاد نگرش ها و اعتقادات والدين و تصويب
قوانين بازي مي كنند .چنانچه در قرون گذشته هم متداول بوده اگر از متون مقدس به گونه تفسير
به عمل آيد كه جواز تنبيه بدني را صادر نمايد ،نه تنها باب سوء استفاده والدين را باز مي كند بلكه
در كشورها به صورت قانوني تجلي مي يابد و ضرب و شتم كودكان را كه عامل خطرناكي جهت
ورود صدمات فيزيكي ورواني است ترويج داده و مثبت تلقي مي كند .اين در حالي است كه
مذاهب ما سرشار از اصولي مانند  :محبت ،عدالت ،لزوم حفظ كرامت و حيثيت ذاتي هر فرد از
جمله كودك مي باشند و در واقع اين گروه هاي مذهبي بوده اند كه با ديده اغماض ارتكاب
خشونت عليه كودكان را جايز دانسته اند 28.آن هم بدين دليل بوده كه در مواردي متون مقدس
تصريح به امكان استفاده از تنبيه بدني نسبت به كودكان دارد .لذا آنچه مي تواند در اين زمينه
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راهگشا باشد روش و نوع تفسيري است كه از اين متون به عمل مي آيد .بايد دانست اين نقش را
در هر مذهبي چه كسي و چه گروه مذهبي ايفا مي كند .در مذهب اسلام هر فقيهي ظرف زمان و
2831
مهر وازآبان
نوعسی و هشتم
شماره
نامهيمفید /
نقش اساسي را ايفا كرده است.اگر در گذشته
متون
برداشت /آنها
باشد و
مكان خود م

بيشتر از نص قرآن و سنت استفاده مي شده ،امروزه در روش بروني يعني استفاده از پيش فرض
هاي مقدماتي براي استنباط متون مقدس با تغيير اين پيش فرض ها و همگام نمودن آن
باارزشهاي جديد مي توان تفاسير متفاوتي را ارائه نمودو با در نظر گرفتن تاريخيت و عدم
تاريخيت احكام به برخي تناقضات پاسخ داد .به گونه اي كه احكام را با توجه به تاريخ در نظر
گرفت و ازهر تمحديثي كه تنها مربوطه به زمان خاصي بوده صرف نظر نمود وزمينه رابراي پذيرش
تعاريف روز آمد از مباني اسلام فراهم آورد.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
نتیجه
تنبيه بدني يكي از روش هاي تربيت وتاديب كودكان است كه مجموعه عواملي مانند نهادينه
در مهر
هشتم /
نامه مفيد
نسلو هاي بعدي ،فقر و از دست دادن الگوهاي
شمارهبازسيتولويد آن
خانواده /ها و
بودن خشونت در
2831
فرهنگي آبان
نظارت و پذيرش تنبيه بدني به عنوان يك هنجار عرفي وقانوني موجبات استفاده
ارتباط و
و رواج آن را فراهم آورده است.مضافا آنكه تفسير آموزه هاي ديني به گونه اي كه جواز تنبيه بدني
كودك را صادر نمايد ،عامل مهم ديگري در اين زمينه است .باتوجه به عوارض مخرب تنبيه بر
كودك و اجتماع بايد هر چه سريع تر تمامي اشكال تنبيه بدني عليه كودكان لغو و ممنوع اعلام
گردد .علاوه بر منع صريح در قوانين كيفري و مدني ،ايجاد بينش غير قانوني بودن تمامي اشكال
تنبيه بدني در تم
خانواده ها ضروري است.دولت موظف است با پيگيري سياست هاي همه جانبه در
خصوص ارائه اطلاعات به خانواده ها و پرورش والدين مثبت در رفتار سبب تغيير نگرش خانواده
ها نسبت به كودكان شده و در نتيجه محيط غير خشونت آميزي براي كودكان فراهم نمايد .در اين
سطح آگاهي هاي عمومي و تغيير در رفتارها را
نظم در افزاي
گروهي
رسانه هاي
بازارهايشكارآمد
مالكيت و
راستا نيز نقشحقوق
نبايد ناديده گرفت و با توجه به نقش كليدي آموزه هاي ديني با تفاسيري متفاوت از متون مذهبي
831يشان ديني اقدام نموده اند ،با ترويج باورها و اعتقادات مثبت از ارتكاب
همانگونه كه نواند
خشونت عليه كودكان تا حد ممكن جلوگيري نمود.
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