تنبيه بدني كودك ،تربيت يا خشونت
محمد مهدي مقدادي
عضو هيئت علمي پژوهشي دانشگاه مفيد

چکيده
امروزه ،به رغم تلاش فزايندهاي که در حمايت از کودکان صوت ميگيرد ،هنوز شکلهاي مختلفي از خشونت و آزار عليه
آنها به ويژه در قالب تنبيه بدني ادامه دارد .بسياري بر اين باورند که به موجب سرپرستي والدين و مسئوليت مربيان در
تربيت کودکان و جلوگيري از کجروي آنها ،در مواردي مي توان تنبيه بدني را به کار برد .اين در حالي است که دانشمندان
زيادي براي حمايت از پيماننامه حقوقي کودک ،بر ممنوعيت هرگونه بدرفتاري و خشونت عليه کودکان تأکيد مينمايند.
مقاله حاضر با مطالعه ديدگاه هاي ارائه شده در اين زمينه و بررسي نتايج تنبيه بدني ،در صدد است اين پرسش را پاسخ گويد
که آيا تنبيه بدني کودک در راستاي ادبآموزي و تربيت وي جايز است و آيا ديدگاه فقه اماميه و مقررات قانون مدني
ايران در اين خصوص با پيماننامه حقوق کودک سازگاري دارد؟
واژگان کليدي :تنبيه بدني؛ کودک آزاري؛ خشونت عليه کودک؛ تربيت کودک؛ پيماننامه حقوق کودک.

مقدمه
كودكان همانند انساني كامل ،از كرامت و شرافت برخوردارند .آنان سازندگان فرداي
اجتماعاند و پويايي و توسعه جامعه را تضمين ميكنند؛ از اين رو بيتوجهي به وضعيت و سرنوشت
كودكان ،دوام جامعه انساني را به خطر مياندازد و تضييع حقوق آنان بسان تضييع حقوق تمامي
جامعه و بشريت است.
كودكان امانتهاي الهي نزد والدين و جامعه هستند و سزاوار مراقبت و حمايت از سوي آنها
و آراسته شدن به پرورش نيكو و تربيت ارزشهاي اخلاقي ميباشند .بيگمان اين قشر معصوم و
آسيبپذير ،بيشتر از ديگران به شرايطي مساعد و محيطي امن و مناسب براي رشد و شكوفايي نياز
دارند .بدين جهت ،شخصيت ،حقوق و احكام آنان مورد عنايت و حمايت مجامع بينالمللي،
خيرانديشان و دوستداران حقوق بشر قرار گرفته است كه در رأس آن ،تصويب و پذيرش فراگير
پيماننامه سال  2131سازمان ملل متحد در زمينه حقوق كودك است كه در همگرايي و شتاب
بخشيدن به تدابير حمايتي براي كودكان اهميت ويژهاي دارد.
با اين وجود ،اطفال كه خود دنيايي از پاكي و صداقتاند ،قرباني بيشترين ظلمها ،آزارها و
حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد ،3شماره .22 -9 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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خشونتها قرار ميگيرند .آنها به راحتي فروخته ميشوند ،تنبيه ميگردند ،مورد بهرهكشي ،تجاوز
و آزارهاي مختلف قرار ميگيرند و بيشترين ستم را به جان ميخرند.
ميان،شماره
مفيد /
بيشترين تعدي و خشونت عليه آنان در قالب تنبيه بدني صورت ميگيرد .از
اما درنامهاين
سي و هشتم  /مهر و

اين رو ،امروزه يكي از مهمترين مسائل در راستاي حقوق كودكان ،حمايت از آنان در برابر
آبان 2831

خشونت و آزارهايي است كه در قالب تأديب و تنبيه بدني به آنها وارد ميشود .چه بسا ،به رغم
درك فزايندهاي كه براي حفظ و حمايت از كودك وجود دارد ،بر اساس مسائلي مانند :اقتدار
ولايي والدين ،سرپرستي و مسئوليت مربيان ،كجفهمي از آموزهها ،متون مذهبي و پندارهاي
نادرست اجتماعي و به اين منظور كه تربيت و بالنده شوند و از كجروي آنها جلوگيري گردد،
اطفال به طور فراوان مورد تنبيه و ضرب و شتم قرار ميگيرند؛ بدينجهت ،شاهد شيوع كودكآزاري
تم
و رفتارهاي خشن و خودسرانه بسياري از سوي والدين و مربيان در قالب تربيت و هدايت ميباشيم
نگرانكنندهاي را در اين باره شاهد هستيم.
گزارشهاي
مفيد /
و همه روز نامه
هشتمدر كشورهاي مختلف ،آمار بالايي از تنبيه بدني خشونتبار و تحقيرآميز
انجامو شده
تحقيقات سي
شماره
را بهويژه در محيط خانه و مدرسه نشان ميدهد .بهعنوان نمونه ،پژوهشي ميان دانشجويان هندي
در سال  2112ميلادي ثابت كرد كه  12درصد مردان و  38درصد زنان در دوران كودكي
تنبيه بدني شده اند و بررسي ديگري در كشور روماني در سال  2111نشان داد كه  38درصد
نامه مفيد /
پدران و مادران كتك زدن را يك شيوه تربيتي مي دانند .يك تحقيق دولتي در انگلستان كه
شماره سي و هشتم
درسال  2111انجام شد نيز نشان مي دهد كه از هر شش كودك ،دست كم يك نفر تنبيه بدني
 /مهر و آبان
شديد شده و  12درصد آنان كتك خورده اند (بولتن كودكان و خشونت  -يونيسف).
2831
همچنين در تحقيقي كه به منظور بررسي بدرفتاري جسمي در مورد دانشآموزان منطقه  8و
 12تهران در سال  2838انجام شد ،مشخص گرديد كه  11/3درصد از دانشآموزان منطقه  8و
 38درصد از دانشآموزان منطقه  12سابقه تنبيه بدني دارند (مدني.)81 :2838 ،
بدينسان ،تنبيه بدني به مسئلهاي پيچيده و حساس در تربيت كودكان تبديل شده است؛ و
اكثر والدين و مربيان در آن دچار ترديد شدهاند .آنان نميدانند در مقابل خطاها و رفتارهاي ناپسند
تم
كودكان ،كه به رغم توصيهها مرتكب ميشوند ،چه واكنشي نشان دهند .اگر در برابر كارهاي
ناپسند فرزندان خود سكوت كنند؛ بر خطاهاي آنها افزوده ميشود و جسارت و انحراف بيشتري
مييابند و اگر عكس العمل نشان دهند و آنها را تنبيه بدني كنند چه بسا به آزار و سرخوردگي
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كودكان بينجامد و مشكلات بزرگتري را دامن زند (طبسي.)21 :2838 ،
كارآمد
اين نوشتار بر آن است كه تنبيه بدني را به عنوان يك شيوه تربيتي مورد تحليل و بررسي
قرار دهد و به اين پرسش اساسي پاسخ گويد كه آيا تنبيه بدني ،خشونت عليه كودك است يا يك
ت و نظم بازارهاي كارآمد
راهكار تربيتي؟ اگر به عنوان يك روش در تربيت مورد استفاده قرار ميگيرد ،كارايي و شرايط
المللي ،ديدگاه
حقوقو مجامع
استفاده از آن چيست؟ بدين منظور در سه بخش :ديدگاه صاحبنظران
بيننظم
مالكيت و
بازارهاياست.
شريعت مقدس اسلام و نظر قانون مدني مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته
كارآمد
البته جا دارد كه در اين مجال مفهوم «تنبيه بدني» ( )Corporal Punishmentبه اختصار تبيين
شود .كارشناسان در توضيح معناي تنبيه گفتهاند« :تنبيه حذف پاسخ مثبت از ارگانيسم يا اضافه
حقوق مالكيت و نظم
كردن پاسخ منفي به آن است» و به عبارت ديگر تنبيه را به ارائه محرك ناخوشايند يا حذف
بازارهاي كارآمد
تقويت مثبت بلافاصله بعد از انجام يك رفتار نادرست معني كردهاند (هرگنهان ،بيتا .)283 :بدين
كارآمدسرزنش،
بازارهايتحقير،
تغافل ،تهديد،
ترتيب ،تنبيه از قلمرو وسيعي برخوردار ميشود و بي اعتنايي،ت و نظم
محرومسازي ،تغيير چهره ،روي برگرداندن ،قهر كردن و تنبيه بدني را شامل ميشود .اما در مورد
دادننظم
مالكيت و
كودك نيست
حقوقيا كيفر
تنبيه بدني (يا تنبيه در مفهوم اخص) بايد دانست كه منظور مجازات
كارآمد
بازارهاي
محرك آزاردهندة
فشار و
بلكه مراد اين است كه در راستاي تربيت و اصلاح ،كودك تحت
جسمي يا رواني قرار گيرد تا رفتار نامطلوب را ترك كند .البته «كميته حقوق كودك» تنبيه
بدني و جسمي را هر نوع تنبيهي تعريف مي كند كه در آن از نيروي جسمي استفاده شود و
هدفش ايجاد درجاتي از درد يا ناراحتي ،هر چند جزئ ي باشد .بيشترين تنبيه جسمي شامل كتك
زدن كودكان (ضربه ،سيلي ،ضربه به پشت و  )...با دست يا هر وسيله ديگري است .پرتاب
كردن ،فشردن و تكان دادن ،نيشگون گرفتن ،شلاق زدن ،سوزاندن ،زدن با تركه ،استفاده از
آتش سيگار و گاز گرفتن ،اشكال ديگري از تنبيه بدني ميباشد.
بخش نخست :ديدگاه صاحبنظران و مجامع بينالمللي
استفاده از تنبيه بدني در ادبآموزي و تربيت كودك همواره موافقان و مخالفاني داشته است .در
حال حاضر ،بيشتر كارشناسان و صاحبنظران ،تنبيه بدني كودك را به هيچ روي ،روا نميدانند؛ بلكه بر
عدم كارايي و آثار منفي آن اصرار دارند .بهعنوان نمونه« ،ماكارنگو» يكي از بنيانگذاران تعليم و تربيت
نوين با اذعان به اينكه تنبيه بدني به هيچ وجه روا نيست ،اظهار داشته است« :از كودكان كتكخورده و
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بياراده ،بعدها يا آدمهاي ضعيف و هيچكاره به بار ميآيد و يا آدمهاي قلدري كه در تمام مراحل زندگي
بهدليل هيجانات روحي دوران كودكي ،انتقامجو باقي ميمانند»(فرقاني.)83 :2831 ،
مفيد /
اما نامه
شماره اين باورند كه تنبيه بدني در مواردي ،هرچند محدود ،اصلاحگر است و
ديگر بر
گروهي
سي و هشتم  /مهر و

اگر هم اصلاحكننده نباشد ،دستكم اثر عبرت آموزي و بازدارندگي دارد .بنابراين ،تنبيه بدني را
آبان 2831

به طور كلي مطرود و ممنوع در نظر نمي گيرند .البته اينان نيز با مقوله تنبيه با احتياط برخورد
كرده و اظهار داشتهاند« :در صورت اصلاح شدن رفتار كودك با شيوههاي تربيتي مناسب،
والدين ،مربيان و جامعه مجاز به استفاده از تنبيه به عنوان يك محرك ناخوشايند و آزاردهنده
براي كودك نميباشند ،مگر اينكه تمام روشهاي ممكن بهكار گرفته شده باشد و نتيجه مطلوب
(اصلاح) به دست نيامده باشد» .در واقع در مواردي كه رفتار نابهنجار كودك بسيار وخيم و حاد
تم
است ،تنبيه بدني ممكن است تجويز شود به ويژه آنكه روش تنبيه نسبت به ساير روشها داراي
است/و به همين جهت برخي از روانشناسان ،حتي كساني كه به شدت با
سريعتريمفيد
اثرگذاري نامه
مواردي ،تنبيه بدني را جايز مي دانند تا سريعاً رفتار نامطلوب را متوقف
تنبيه مخالف
شمارهاند،سيدرو هشتم
سازد و از اثرات جبران ناپذير آن جلوگيري كند.
«گيج و برلاينر» در كتاب روانشناسي تربيتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنبيه مؤثر
است؟ و آيا تنبيه چيز خوبي است؟ اظهار داشتهاند« :به اين سؤالات در دهههاي اخير پاسخهاي
نامه مفيد /
متفاوتي داده شده است .جديدترين تحقيقات نشان ميدهد كه در اوضاعي خاص ،بهويژه زماني
شماره سي و هشتم
كه تنبيه شديد مورد استفاده قرار ميگيرد ،رفتار مي تواند براي هميشه از بين برود .آيا تنبيه
 /مهر و آبان
رفتار را كاهش ميدهد؟ پاس خ اين سؤال قطعاً مثبت است .برطبق شواهدي كه جانستون در
2831
سال  2131فراهم آورده است ،راه هاي ديگر كاهش بسامد رفتار (مثل خاموشسازي) در
مقايسه با تنبيه ،در صورتي كه به طور صحيح مورد استفاده قرارگيرد ،تأثيري ديرتر ،كمدوامتر و
غيرمؤثرتر دارند» (گيچ و برلاينر ) 883 :2833 ،اين دو در ادامه افزودهاند« :اگر رفتاري كه
ميخواهيد مانع از آن شويد ،بسيار خطرناك يا ناخوشايند باشد ،در آن صورت تنبيه به عنوان
راهي براي دفع آن رفتار چيز خوبي است» (همان ،ص .)881
تم
يكي از روانشناسان نيز ميگويد« :درست همانطور كه با پاداش دادن به كودك در هر زماني
كه رفتار مطلوب را انجام ميدهد ،ميتوان آن رفتار را نيرومند كرد ،با پاداش ندادن قاطعانه به
كودك هنگام انجام رفتار نامطلوب نيز ميتوان اين رفتار را در او كاهش داد . ...به هر حال در مواقع
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
نادري بايد از تنبيه بدني (مثل يك سيلي يا يك فرياد) استفاده شود» (جي موريس ،بيتا 38 :و .)33
كارآمد
همچنين دكتر سيف در اين باره نگاشته است« :با توجه به زيانهاي متعدد ناشي از تنبيه و
ساير روشهاي تنبيهي ،بهتر است هرگز از آن بهعنوان روش تربيتي و اصلاحي استفاده نشود . ...با
ت و نظم بازارهاي كارآمد
اين حال ممكن است رفتار فرد چنان وخيم و خطرناك باشد كه هيچ روش ديگري جواب ندهد و
نظمو بقاي خود
سلامت
نامطلوب فرد،
مالكيت و
كاربرد روش تنبيه ،تنها روش ممكن باشد .مثل وقتي كه رفتار حقوق
او يا افراد ديگر را تهديد ميكند»(سيف.)813 :2838 ،

بازارهاي كارآمد

با اين همه بايد دانست تنبيه بدني كودكان ،همانگونه كه كارشناسان و صاحبنظران
اذعان كرده اند ،پيامدهاي جسمي و رواني ناگواري را براي آنان درپي دارد كه پذيرش تنبيه
حقوق مالكيت و نظم
بدني را به عنوان يك ابزار مؤثر تربيتي و اصلاح كننده ،با ترديد مواجه مي سازد و در واقع آن را
بازارهاي كارآمد
بيشتر به صورت يك روش آسيب زا و نادرست جلوه ميدهد .پارهاي از مهمترين پيامدهاي
نا مطلوب تنبيه بدني كودك به قرار زير است:
ت و نظم بازارهاي كارآمد
 -2كودكاني كه تنبيه بدني ميشوند ،نسبت به عامل تنبيهكننده و ديگران پرخاشگر ميشوند.
اطفال آزارديدة امروز ،والدين آزارگر آينده خواهند شد .بر اساسحقوق
نظم  12درصد
مالكيت وعلمي
يك بررسي
بودهاند2
كارآمد
بازارهاي
يعني بدرفتاري با
والدين آزارگر ،خود در كودكي قرباني آزار و اذيت و تنبيه بدني

كودكان از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود.
 -1تنبيه بدني و كودك آزاري ،اطفال را مستعد انحرافات رفتاري براي آينده ميسازد.
بررسيهاي به عمل آمده در كانون اصلاح و تربيت نشان ميدهد كه  11درصد كودكان بزهكار
داراي والدين زودخشم و مهاجم بودهاند 32 ،درصد كودكاني كه دست به خودكشي زدهاند نيز
مورد شكنجه و آزار قرار ميگرفتهاند و  12درصد جواناني كه به مواد مخدر روي آوردهاند از
آزارگري والدين و مربيان خود خاطرهها دارند(همان).
 -8تكرار تنبيه باعث از بين رفتن ترس كودك ميشود و به مرور ،جسارت تكرار خطا را در او
افزايش ميدهد ،بهويژه اينكه در دفعات بعدي ،تنبيهكننده براي كارآيي تنبيه بر شدت آن ميافزايد.
 -3پيامد منفي ديگر تنبيه ،وادار كردن كودك به دروغگويي است؛ زيرا هنگامي كه ميفهمد
در قبال خطا و رفتار نادرست خود ،تنبيه بدني ميشود ،به سمت عادت ناپسند دروغگويي متمايل
ميشود و دروغگويي ،جزئي از رفتار او ميگردد.
 -1تنبيه بدني كودك به كاهش حافظه و استعداد ،اِشكال در تمركز و اختلالات شناختي وي
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منجر ميشود و اُفت توانايي تحصيلي او را به دنبال دارد.
 -8كودكاني كه تنبيه بدني ميشوند ،از اعتماد به نفس پايينتري برخوردارند.
بدني /شماره
تنبيه مفيد
 -3نامه
موجب اضطراب ،پريشاني ،افسردگي ،ترس مرضي ،اختلالات خواب و گوشهگيري
سي و هشتم  /مهر و

كودكان ميشود.

آبان 2831

گذشته از اينها ،تنبيه بدني كودك صدمات جسمي و جاني متعددي را در پي دارد و همچنين
به بيماريهاي رواني ،مشكلات رفتاري ،تخريب شخصيت و توانايي كودك ،نااميدي ،فرار از خانه
و حتي افكار خودكشي ميانجامد (مدني 233 :2838 ،به بعد و عطاران :2838 ،ص 83به بعد).
بدين ترتيب ،بسياري از صاحبنظران بر اين عقيده اصرار دارند كه در جهان امروز از نظر
علمي و تربيتي تنبيه بدني كودكان ،ممنوع و نارواست وحتي براي تثبيت اين موضع درصدد شكل
تم
دادن به يك اجماع جهاني هستند .اگر چه اساساً تنبيه براي تذكر و آگاهي دادن و اصلاح نمودن
آگاهي /با خشونت ،الفاظ ركيك و تنبيه فيزيكي توأم گردد؛ بيگمان معناي
است ،حال اگرنامهاينمفيد
رود و چهره آزار و خشونت به خود ميگيرد.
حقيقي تنبيه از
ميانوميهشتم
شماره سي
ماده  21پيماننامه حقوق كودك مصوب سال  ،2131بر ممنوعيت هر گونه بدرفتاري و خشونت
از جمله تنبيه بدني عليه كودك ،توسط والدين و مربيان تأكيد و مقرر مينمايد -2« :دولتهاي عضو،
همه اقدامات قانوني ،اداري ،اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از كودك در برابر تمام
نامه مفيد /
اشكال خشونت جسمي يا روحي ،صدمه يا سوءاستفاده ،بيتوجهي يا سهلانگاري ،بدرفتاري يا بهرهكشي
شماره سي و هشتم
جنسي در حين مراقبت والد (والدين) ،سرپرست (يا سرپرستان قانوني) يا هر شخصي كه عهدهدار
 /مهر و آبان
مراقبت كودك است ،محافظت نمايند؛  -1اينگونه اقدامات حفاظتي بايد بر حسب مورد ،شامل
2831
روشهاي مؤثر براي ايجاد برنامههاي اجتماعي باشد تا از اين راه بتوان از كودك و اشخاص مراقب او و
همچنين ديگر شكلهاي پيشگيري ،پشتيباني لازم را فراهم آورد و موارد بدرفتاريهاي ياد شده با
كودكان را شناسايي ،گزارش ،تحقيق و چاره كرد و بر حسب اقتضا ،مورد پيگرد قرار داد».
اين در حالي است كه به گفته «جنبش جهاني براي پايان دادن به تنبيه بدني كودكان» حداقل
در  228كشور ،استفاده از تنبيه بدني در مدارس و در  233كشور استفاده از تنبيه بدني در مراكز
تم
نگهداري كودكان ممنوع نيست و تا به امروز تنها در  28كشور استفاده از تنبيه بدني درخانه ممنوع
اعلام شده است» 1

كميته حقوق كودك متذكر شده است كه پيماننامه حقوق كودك خواستار تجديدنظر در قوانين
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
است تا تضمين گردد كه هيچ ميزاني از خشونت در مورد كودكان ناديده گرفته نمي شود ،اين كميته
كارآمد
به ويژه تأكيد كرده تنبيه بدني در خانوادهها ،مدرسهها ،مؤسسات و نظام قضايي با پيماننامه سازگاري
ندارد و غالباً پيشنهاد نموده است كه در مقررات موجود (داخلي) تجديدنظر شود؛ از جمله در خصوص
ت و نظم بازارهاي كارآمد
مقرراتي كه تنبيه بدني كودك را به شكل ملايم و معقول تجويز كرده است.
اسپانيانظمكه ميگويد
حقوق مدني
به عنوان نمونه ،كميته مزبور از عبارتپردازي ماده  213قانون
مالكيت و
نگراني كرده است،
بازارهايابراز
والدين ميتوانند كودكان خود را بهطور معقول و با ملايمت تنبيه كنند،
كارآمد
چون ممكن است بهگونهاي تفسير شود كه اعمال مغاير با پيماننامه را مجاز شمرد.
حقوق مالكيت و نظم

بخش دوم :ديدگاه شريعت مقدس اسلام
كارآمد
بازارهاي
دين اسلام به كودكان و مسائل آنان توجهي جامع دارد و براي آنها جايگاه ارزندهاي قائل
است .اسلام كودك را نعمت و امانت الهي در دست والدين دانسته و به تربيت و پرورش طفل در
ت و نظم بازارهاي كارآمد
ابعاد جسمي ،عقيدتي ،اخلاقي و عقلي عنايت جامعي داشته است .بهگونهاي كه ميتوان ادعا كرد
نظمرشد معنوي
تربيتي و
حقوقكامل
بر پايه تعاليم و آموزههاي اين دين مقدس ميتوان يك الگوي جامع و
مالكيت و
لغزشها ،خطاها و
كودكان از
كارآمد
براي كودك تدوين و ارائه نمود كه از جمله آنها مسئله حفظبازارهاي
انحرافات است.
پيش از پرداختن به مسئله تنبيه بدني كودك در اسلام ،مناسب است پارهاي از مهمترين
اصول تربيتي و محورهاي رفتار با كودك از منظر اين شريعت مقدس مورد عنايت قرار گيرد تا در
تبيين ديدگاه و ترسيم چارچوب تربيت و تنبيه طفل از آنها بهرهبرداري گردد:
-2کرامت کودکان :در دين اسلام كودكان مانند ديگر آدميان از شخصيت ،كرامت و حيثيت
ان ساني برخوردارند و در برخورد شايسته و رفتار انساني با آنان سفارش شده است .قرآن كريم به
سرزنش كساني كه كودكان را مورد تكريم قرار نميدهند ،پرداخته است .همچنين پيامبر (ص)
فرمودهاند« :فرزندانتان را گرامي بداريد و به شايستگي تربيت كنيد تا مورد مغفرت قرار بگيريد»
(الحر العاملي ،بيتا :ج  ،21ص .)218
 -1مصلحت محوري :مهمترين عاملي كه اقدامات والدين و سرپرستان را نسبت به كودكان
جهت ميدهد ،رعايت مصلحت ،خير و غبطه آنان است؛ از اينرو در حقوق اسلام هيچ مربي يا
سرپرستي نميتواند بدون رعايت مصلحت كودك اقدامي را مرتكب شود تا آنجا كه طبق قرآن كريم
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و روايات حتي تصرف در مال صغير نيز بايد به بهترين شيوه و رعايت كردن صلاح وي باشد .
 -8مهرورزي و ترحم :بهطور فطري و طبيعي والدين نسبت به فرزندان خود مهربان و
نامه مفيد /
شمارهمهرباني و محبت نسبت به كودكان يكي از اصول بنيادين رفتار با آنان
اسلام
دلسوزند .از نظر
سي و هشتم  /مهر و

است .در اين آيين مقدس ،سفارشهاي بسياري در رعايت حال اطفال ،مهرورزي و عطوفت نسبت
آبان 2831

به آنها شده است و پيامبر اكرم (ص) كه اسوة نيكو و برجسته اخلاق است ،نسبت به كودكان مهر و
رأفت داشتند .همچنين از امام صادق (ع) روايت شده است كه خداوند بنده خود را بهخاطر محبت
و شدت دوستي فرزندش مورد لطف و رحمت قرار ميدهد (الحر العاملي ،بيتا :ج  ،21ص .)13
در حديثي ديگر از پيامبر نقل شده است كه فرمودهاند« :به بزرگسالان خود احترام و به كودكان
ترحم و عطوفتتمنماييد» (

بيتا.)288 :

-4آسانگيري و مسامحه :كودكان به علت داشتن سن كم ،عدم درك كامل واقعيات و خير و
مفيدو /مدارا ميباشند .در تعاليم اسلامي براي رفق و مدارا با كودكان و آسان
نامهگيري
شر شايسته آسان
شمارهدرسي و
هشتم و نيز تغافل ،عفو و گذشت از خطاهايشان توصيههاي زيادي آمده است.
مورد آنان
گرفتن كارها
به عنوان نمونه از پيامبر اعظم (ص) نقل است كه فرمودهاند« :خدا رحمت كند كسي كه فرزندش را
به خير و نيكي راهنمايي و مساعدت كند؛ و آن اين است كه بر او آسان گيرد و از سختي و خطاي او
آزار و/اذيت قرار ندهد» (الحر عاملي،بيتا :ج  ،21ص .)211
موردمفيد
درگذرد و او رانامه
زيان و خشونت عليه آنان :بهطور كلي در اسلام آسيب رساندن و خشونت
جلوگيريوازهشتم
-5شماره سي
نارواست و بهطور قطع ممنوعيت آن در مورد كودكان معصوم اولويت
انسانهاي
مهر بي وگناه آبان
عليه /
2831بدين جهت ،هر عملي كه به نوعي خشونت ،آسيب و ضرر به جسم ظريف و روح
بيشتري دارد.
لطيف كودك تلقي شود بايد ترك گردد .آياتي از قرآن كريم ،قاعده لاضرر و پارهاي از احاديث
از جمله روايت پيشين بر اين مطلب دلالت دارد.
 -6عدالت و اعتدال در رفتار :بر پايه دين اسلام ،پدر و مادر در اعمال علاقه نسبت به
اطفال و نيز شيوه برخورد با هر كودك بايد بر پايه عدالت و اعتدال رفتار نمايند .حضرت علي (ع)
در حديثي تم
فرمودهاند« :بين فرزندان خود به عدالت رفتار كنيد ،همانگونه كه دوست داريد
فرزندانتان و مردم نسبت به شما به عدل و داد رفتار نمايند» (المجلسي ،بيتا :ج ،18ص .)228
اسلام در برخورد با كودك وحتي مهر و محبت با وي ،نه افراط را ميپسندد و نه تفريط و
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كوتاهي را .پيامبر اكرم (ص) در حديثي فرمودهاند« :بدترين پدران كسي است كه در نيكي و
كارآمد
محبت به فرزند به زيادهروي و افراط كشيده شود».
اينك با توجه به اين اصول و بر پايه مقررات و رهنمودهاي شريعت مقدس اسلام ،ميتوان
ت و نظم بازارهاي كارآمد
ديدگاه ديني را در مورد تنبيه بدني كودك بدين قرار ارائه نمود:
مالكيت و نظم
حقوق
كيفرياند و ايراد
مسئوليت
نخست ،بر اساس آموزهها و مقررات اسلامي ،كودكان فاقد
كارآمد
نميتوانند مؤاخذه و
بازارهاي رو
محكوميت و كيفر بر آنها ممنوع است؛ زيرا آنان تكليف ندارند و از اين
مجازات شوند .به موجب حديثي مشهور از حضرت علي (ع) نقل شده است كه فرمودند« :قلم
تكليف و مؤاخذه از كودك برداشته شده است تا زماني كه به حد بلوغ برسد» (الحر العاملي ،بيتا:
حقوق مالكيت و نظم
ج  ،2ص )81و هم از ايشان و هم از امام صادق (ع) روايت گرديده كه «عمد كودك در حكم
بازارهاي كارآمد
خطاست» (همان :ج ،21ص )823و از اينرو قابل بازخواست و مجازات نيست.
كارآمددر سنين
بازارهايكودكان
است؛ چون
عقلو نظم
البته بايد دانست كه اين رهنمود شريعت در تأييد حكم ت
پايين فاقد توانايي درك و تميز خير و شر ميباشند و در سنين بالاتر هم قوه درك آنان كامل نشده
مالكيت و
برخوردنظمو بد رفتاري
حقوقگونه
و نيازمند هدايت و اصلاح هستند نه مؤاخذه و كيفر .به همين جهت هر

اطفال،كارآمد
بازارهاي
ناپسند و بلكه ظلم و
بهعنوان مجازا ت دادن و بدون در نظر گرفتن وضعيت درك و فهم
اجحاف به آنان تلقي ميگردد( .كريمي جهرمي 2323،ق :ج  ،1ص )132بدين ترتيب اصل و
قاعده كلي بر منع برخورد و بد رفتاري با كودكان است.
دوم ،مهمترين هدف و رسالت در دوران كودكي ،تربيت ،هدايت و اصلاح طفل و آموزش
ارزش هاي انساني به او است و هرگونه رفتار و اقدامي كه به علت نادرستي يا خشونتآميز بودن
با اين هدف (تربيت) مخالف باشد ،نقض غرض بوده و بايد از آن جلوگيري به عمل آيد.
سوم ،هر گونه بر خورد و رفتار با كودكان بايد بر اساس اصول بنيادين در تربيت طفل (كه
پيشتر از آن ها ياد شد) صورت پذيرد؛ يعني با رعايت كرامت و مصلحت طفل و بر پايه
مهرورزي ،دلسوزي و آسانگيري باشد.
بايد افزود كه دين عدالتآفرين اسلام كه حتي اجازه نميدهد با حيوانات بد رفتاري شود و
آنان مورد ضرب قرار گيرند ،بيگمان در مورد كودكان با اهتمام خاصي كه مبذول داشته نبايد اين
رفتار را اجازه دهد ،آن هم در دادگاهي كه شاكي ،قاضي و مجري آن يك نفر (مثلاً پدر) باشد.
چهارم ،در مورد كودكان مميز و افراد نابالغي كه با وجود مراقبتها و توصيههاي والدين و
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مربيان خود و به رغم دانستن بدي و زشتي عمل ،به سرپيچي و ناسازگاري ادامه ميدهند ،شيوهها و
راهكارهاي تربيتي متنوعي در تعاليم اسلامي ارائه گرديده كه والدين و سرپرستان بايد بر پايه
عاليه) شماره
نامه مفيد /
كودك و با حسن تدبير آنها را به كار گيرند كه از آن جمله ميتوان به
صلاح (منافع
سي و هشتم  /مهر و

الگوسازي (ارائه الگوهاي مناسب جهت پيروي كودك) ،سالم سازي محيط و اموري كه بر كودك
آبان 2831

تأثير دارد (دوستان ،معلم و  ،)...ملامت و سرزنش  ،محرومسازي از تشويق و امور مورد علاقه،
قهر كردن (بهصورت موقت) ،اخطار و  ...اشاره كرد.
پنجم ،روايات متعددي از ائمه معصومين وارد شده است كه تنبيهبدني كودك را منع كرده است،
كه در اين مجال به پارهاي از آنها اشاره ميشود :حضرت امام كاظم (ع) به يكي از ياران خويش كه از
دست فرزندش به ستوه آمده بود و از رفتار ناپسند او گلايه ميكرد ،فرمودند« :به هيچ روي او را كتك
تم
نزن ،بلكه با او قهر كن و اين قهر و رويگرداني هم چندان به طول نكشد» (المجلسي ،بيتا :ج ،223
پدري كه از رفتار بد فرزندش شكوه ميكرد و ميگفت گاه خشمگين ميشوم
نامه(ع) به
ص .)11امام رضا
مفيد /
فرمودند« :او را نزن ،بلكه هدايت كن» (الحلي2323 ،ق.)31 :
و او را كتك
زنم،و هشتم
شمارهميسي
بنابراين ملاحظه ميگردد كه بر مبناي دستورات و تعاليم اسلامي ،برخورد با كودكان بايد بر
پايه مهر و عطوفت و رعايت مصلحت آنان باشد و اعمال كيفر و هر گونه اقدام خشونتآميز عليه
آنان ممنوع است.
نامه مفيد /
هشتممورد روايات متعددي كه مقرر مينمايد ،پدر يا سرپرست كودك حق
پرسشي در
اينجا سي و
درشماره

(الحر العاملي ،بيتا :ج  ،21ص  213و ج  ،23ص 881و  132و  )131و
دارد آبان
زدن اومهررا و
تنبيه و /
فقيهان نيز اين مطلب را پذيرفته و در نوشتههاي خود بدان اذعان كردهاند به وجود ميآيد
بسياري از2831

(العاملي ،بيتا :ج  ،3ص  138و النجفي2322 ،ق :ج ،32ص .)333حال آيا اين احاديث و
برداشتها هماهنگ با ديدگاه كلي شريعت در خصوص اطفال و تربيت آنان و سازگار با اصول و
موازيني است كه پيشتر بدان اشاره شد ،يا اينكه نيازمند توجيه و تأويل است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت :اسلام دين كامل و جامعي است كه براي بسياري از
مسائل زندگي و تربيتي حتي رويدادهاي خاص ،توصيهها و احكام ويژه دارد .در اين مجال نيز
تم
آيين مقدس اسلام مقرر داشته است هرگاه كودكي كه به مرحله درك و شعور لازم رسيده است و
خوبي و بدي و روا و ناروا را تشخيص ميدهد ،اما با وجود مراقبت و سفارشهاي پدر ،مادر و
ساير سرپرستان و عمل كردن والدين بر اساس مراحل و راهكارهاي تربيتي ،به رفتاري ناروا و
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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غيرقابل تحمل ادامه ميدهد امكان تنبيه و تأديب وي با رعايت مراتب و شرايط ،فراهم است .البته
كارآمد
اين تنبيه براي او سرنوشت ساز و يك شوك جدي است و در حقيقت آخرين روش تربيتي و
اصلاحكننده به شمار ميرود  -همانند يك عمليات جراحي كه بهعنوان آخرين راه درمان يك
ت و نظم بازارهاي كارآمد
بيماري مورد استفاده قرار ميگيرد -بايد دانست در اينجا ،تنبيه نه تنها كودكآزاري نيست بلكه
ترك آن ،غفلت و بي مبالاتي نسبت به وضعيت انحرافآميز طفل است.
حقوق مالكيت و نظم
كارآمدادله تأديب صغار
بازارهايمباني و
جا دارد به اين نكته مهم نيز اشاره شود ،با پژوهشي كه نگارنده در
كرده است ،اين نتيجه حاصل گرديد كه معلم و مربي كودك نميتواند خود نسبت به تأديب طفل
اقدام نمايد ،بلكه لازم است براي اين اقدام از وليِ او اجازه بگيرد؛ زيرا اگر چه در اين باب روايت
حقوق مالكيت و نظم
معتبري از سكوني به نقل از امام صادق (ع) وجود دارد كه بر اساس فرمايش حضرت علي (ع)،
بازارهاي كارآمد
ولايت معلم را بر تأديب شاگرد ميرساند ،1ليكن اطلاق اين مضمون كفايت نميكند و قويتر اين
كارآمداصل بايد
بازارهاي خلاف
نظمباشد ،و در
قطعيو مي
است كه ولايت بر تأديب خلاف اصل و نيازمند سند و مدرك ت
به ميزاني كه يقين و اطمينان وجود دارد ،اكتفا گردد و قدر متيقن موردي است كه پدر طفل به
مالكيت و
نظمتأييد رسيده
نيز به
حقوق معاصر
معلم ي ا مربي اجازه تأديب و تنبيه دهد .اين تحليل توسط يكي از فقهاي
كارآمددارد .زيرا اگرچه
بازارهاياحتياج
و اظهار فرموده است« :معلم در تأديب استقلال ندارد و به اذن وليِ طفل
ممكن است معلم از تأديب ،قصد خير و ترفيع درجه طفل را در نظر داشته باشد ،اما چه بسا پدر
اين گونه نينديشد و راضي نباشد كه فرزندش را كتك بزنند تا علم فرا گيرد ،بنابراين اگر پدر
تأديب فرزندش را نهي نمايد يا معلم علم به عدم رضايت پدر داشته باشد ،جواز آن مشكل است و
تنها در صورتي جايز است كه پدر اذن داده باشد» (كريمي جهرمي2323 ،ق :ج  ،1ص)138
بدين ترتيب ،تنبيه بهطور محدود و استثنايي ـ آخرين راه اصلاح و تربيت ـ آن هم به قصد
احسان و نه اطفاي غضب و تشفي خاطر ،با رعايت مراتب و شرايط ،در آموزههاي ديني مورد
عنايت قرار گرفته است.
اسلام هرگز محبت افراطي و بيمبالاتي والدين و سرپرست كودك را در برابر انحراف و
رفتار خطرناك كودكان مميز نميپسندد و همانگونه كه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است:
«بدترين پدران كسي است كه در محبت و نيكي به فرزند ،به زيادهروي و افراط كشيده شود»
(اليعقوبي ،بيتا :ج  ،1ص .) 812مكتب اسلام از اعتدال در رفتار با كودك حمايت كرده و از اين
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رو در مورد تنبيه ،ديدگاهي به دور از افراط و تفريط ارائه نموده است كه به موجب آن در مواقع
ويژه و نادر ،هرگاه ساير عوامل و راهكارهاي تربيتي مؤثر واقع نشد ،بهعنوان يك روش احتياطي و
نامه مفيد  /شماره

استثنايي و از روي ضرورت و مصلحت ميتوان به تنبيه كودك خطاكار اقدام كرد .بيگمان اين
سي و هشتم  /مهر و

 2831شرافتمندانه و مبتني بر مصلحت و انصاف و به دور از هرگونه عقدهتكاني و
سنجيده و
برخورد بايد
آبان
آزار جسماني (خشونت) باشد .اين همان نكته ظريفي است كه پارهاي از روانشناسان هم بدان
اذعان نمودهاند كه هرگاه رفتار كودك آنچنان وخيم و خطرناك باشد كه هيچ روش ديگري مؤثر واقع
نشود و رفتار نامطلوب او ،سلامت و بقاي خود يا افراد ديگر را تهديد كند ،ميتوان از تنبيه استفاده كرد.
متأسفانه اين ديدگاه وجيه و حكم بخردانه مورد سوء برداشتهاي زيادي قرار گرفته است؛
تم
برخي اين حكم را كلي و مطلق انگاشتهاند و هرگز به ويژگي استثنايي و خاص آن اشاره نكردهاند و
جوامع اسلامي شكل گرفته كه پدر حق دارد فرزند خود را بهطور عادي با
ناروا ،در
مفيد /
حتي اين سنتنامه
تنبيه كند و كتك بزند و اين موجب افزايش آمار كودكآزاري و خشونت
هدف اصلاح
تربيتهشتم
شمارهو سي و
عليه كودكان گرديده است .همانطور كه گفته شد؛ اولاً :تنبيه كودكان خردسال و فاقد درك و
شعور لازم مطلقاً ممنوع است (الكافي ،بيتا :ج  ،8ص )38؛ ثانيا ً:بايد ثابت شود كه ساير
(الگوسازي ،نصيحت ،ملامت ،اخطار ،محرومسازي ،قهر و  )...تأثيري نداشته و
تربيتي مفيد /
راهكارهاي نامه
هشتم
سي و
تنبيه برايشماره
مصلحت و ضرورت است؛ ثالثاً :تنبيه نبايد خشونتآميز و به مقدار زياد
داراي
كودك
در حدو آبان
اساساًمهر
باشد و /
متعارف و با قصد احسان و دلسوزي صورت پذيرد و تاجايي كه ممكن است
2831زدن نينجامد .بايد توجه داشت كه تنبيه خود هدايت و هوشيار كردن و افزايش
به مرتبه كتك
آگاهي است و اگر اين امر با خشونت و تنبيه بدني و رفتار ناشايست و الفاظ ركيك همراه باشد،
مفهوم و ماهيت حقيقي خود را از دست ميدهد و آثار نامناسبتري را به بار ميآورد.
در مجموع با عنايت به مقاصد شريعت و اصول تربيتي رفتار با كودك ،توجه اسلام به كرامت
طفل و سيره ارزنده پيامبر و ائمه اطهار (ع) در برخورد با كودكان و احاديث گوهربار ،بايد
تم
پذيرفت كه تنبيه كودك جز در موارد خاص و استثنايي در اسلام پذيرفته نشده است و چنين
حكمي را نبايد بهعنوان يك حكم كلي ،مطلق واسلام نسبت داد.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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بخش سوم :بررسي ديدگاه حقوق ايران
كارآمد
به موجب قانون مدني ايران ،پدر و مادر موظفند با همفكري و همدلي ،به تربيت و شكلگيري
مناسب ،فرآيند
روشها و
ابزاركارآمد
بازارهاي
كارگيريو نظم
شخصيت معنوي طفل اقدام كنند و با ايجاد محيط سالم و به ت
تربيتي او را به سامان رسانند .ماده  2233قانون مدني در اينباره مقرر مينمايد« :ابوين مكلف هستند
مالكيت و
نبايدنظمآنها را مهمل
حقوق كنند و
كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام
بازارهاي كارآمد
بگذارند» و به دنبال آن در ماده  2231مقرر كرده است« :ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ،ولي به

استناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب ،تنبيه نمايند» .همچنين در بند  2ماده
اقداماتو نظم
شود:مالكيت
حقوق
والدين و اولياء
 11قانون مجازات اسلامي آمده است« :اعمال زير جرم محسوب نمي
بازارهاي
كارآمدشود ،مشروط به
آنها انجام
قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت
اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ،تأديب و محافظت باشد» .ت و نظم بازارهاي كارآمد
بدين ترتيب در مواد مزبور ،حق تنبيه بدني طفل توسط پدر ومادر پذيرفته شده است .البته در
مالكيت و نظم
تشخيص نميدهند،
حقوقو شر را
مورد كودكاني كه در سالهاي نخستين عمر خويش به سر ميبرند و نيك
كارآمدهمچنين در مورد
بازارهاي ندارد.
به طور قطع مجالي براي تنبيه آنان نيست؛ زيرا تنبيه آنان هيچ تأثير مثبتي
كودكان خطاكاري كه سزاوار تنبيه تشخيص داده ميشوند ،بايد مراتب مصلحت و متعارف در تنبيه
آنان مراعات گردد و به گفته قانونگذار از حدود تأديب فراتر نرود .اما در خصوص فرزنداني كه
به مرور به درك و شعور لازم و قوه تمييز رسيدهاند ،پدر و مادر ميتوانند در مسير تربيت ،آنان را
مورد امر و نهي قرار دهند ،به امور پسنديده بخوانند و از كارهاي ناشايست پرهيز دهند .در برابر،
فرزند هم بايد از دستورات والدين خود اطاعت كنند .از اينرو در ماده  2233قانون مدني آمده
است« :طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد به آنها احترام كند» .حال اگر طفل
به سرپيچي و انحر اف روي نهاد ،بر پدر و مادر است كه با حسن تدبير فرزند را به تبعيت از
رهنمودهاي خويش قانع سازند و طبق نص قانون در اين راه ميتوانند با صلاحديدي مناسب،
تنبيهي را كه با شرايط و وضعيت كودك هماهنگ است ،براي او منظور نمايند.
بديهي است كه منظور از تنبيه در ماده  2231قانون مدني ،مفهومي فراگير است كه از قبيل
سرزنش يا محروميت از پارهاي مزايا را شامل ميشود و تنبيه بدني را نيز در برميگيرد .ليكن اين
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ايراد بر قانون مدني وارد است كه بر لزوم اجراي راهكارهاي تربيتي ديگر ،كه مقدم بر تنبيه ميباشند،
اشارهاي نكرده و حق تنبيه را به موازات پدر ،براي مادر نيز اثبات كرده است تا آنجا كه برخي از
نامه مفيد  /شماره

اساتيد حقوق تصريح كردهاند كه تنبيه ،از لوازم حضانت بهشمار ميآيد (شايگان.)132 :2831 ،
سي و هشتم  /مهر و

2831قانونگذار مدني در اعمال تنبيه تنها به محدوده تأديب اشاره نموده و از
از سويآبانديگر
رعايت صلاح و مصلحت كودك سخني به ميان نياورده است .از اينرو ،اين اشكال اساسي بر
قانون مدني وارد است كه ماده  2231انعكاس كامل و درستي از آموزههاي شريعت اسلامي در
خصوص تنبيه كودك نيست و بيگمان اينگونه مقررات ميتواند مورد سوء برداشت و استفاده
نارواي پدران و مادران قرار گيرد و به آزار و خشونت عليه كودكان دامن زند؛ اين در حالي است
تم
كه انتظار مي رود قوانين به عنوان مانعي مؤثر در جهت اعمال خشونت عليه اطفال و مروج رفتار
آنان /ايفاي نقش كنند.
سنجيده و متناسب
نامه بامفيد
مناسب است از تصويب قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان» به عنوان
مجال
شمارهاين
البته در
هشتم
سي و
دستاوردي ارزنده ،ياد كنيم .اين قانون مشتمل بر  1ماده ،در تاريخ  2832/1/11به تصويب
مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ  2832/22/22به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و حاوي
مفيددر /حمايت از كودكان در برابر خشونت ميباشد؛ ماده اول اين قانون همنوا
جديدي
نكات جالب ونامه
شماره سي
هشتم اعلام كرده است« :كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري
حقوق وكودك
با پيماننامه
اند ،ازو آبان
نرسيدهمهر
شمسي /
حمايتهاي قانون مذكور در اين قانون برخوردار ميشوند».
 2831ماده آمده است« :هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه
در دومين
جسماني يا رواني يا اخلاقي وارد شود و سلامت يا روان آنان را به مخاطره اندازد ،ممنوع است».
همچنين در ماده چهارم بيان شده است« :هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي
كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و
مرتكب ،به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميگردد».
تم
ماده پنج و شش نيز كودكآزاري را جرم عمومي معرفي كرده و كليه افراد مرتبط با كودكان
را مسئول اعلام گزارش و موارد كودكآزاري به مقامات صالح دانسته است.
حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831
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بدين ترتيب ،ملاحظه ميشود كه با اين قانون هر گونه آزار و اذيت و خشونت عليه كودكان
كارآمد
ممنوع گرديده و از تنبيه بدني نابهجا و كودكآزاري ،جرم انگاري شده است .با اين همه قانونگذار
كارآمداست كه
تصريح كرده
ت ومادهنظمهفتم
خود را در مقام نسخ و يا حتي تخصيص مقررات قبلي نديده و در
بازارهاي
«اقدامات تربيتي در چارچوب ماده  11قانون مجازات اسلامي مصوب  2832/1/3و ماده 2231
حقوق مالكيت و نظم
قانون مدني مصوب  2823/2/21از شمول اين قانون مستثني است».
بازارهاي كارآمد
نتيجهگيري و پيشنهادها
نظم قرار گيرد،
استفاده
وسيع مورد
مالكيت و
تنبيه بدني كودك به صورت شيوه رايج و ابزاري كه به طورحقوق
كارآمدنيز به دنبال دارد.
ناگواري را
نه تنها با اهداف اصلاحي و تربيتي بيگانه است؛ بلكه آثار و پيامدهاي
بازارهاي
از اين رو لازم است در ترويج ماده  21پيماننامه حقوق كودك كه بر هر گونه بدرفتاري و
ت و نظم بازارهاي كارآمد
خشونت عليه كودكان ،از جمله تنبيه بدني تأكيد ميكند ،تلاش و تأكيد شود و مقررات داخلي نيز
با آن همنوا گردد.
حقوق مالكيت و نظم
كارآمدسنجيده در مورد
بازارهايجامع و
بر اساس اين نوشتار ،مكتب مقدس و عدالت آفرين اسلام ،ديدگاهي
شخصيت و روشهاي تربيتي كودكان دارد .در اين آيين انسانساز بر كرامت كودكان ،مهرورزي و
مصلحتمحوري در برخورد با آنان و جلوگيري از هر گونه زيان و آسيب به آنها تأكيد بسيار شده
است و در آموزه هاي ديني نيز كيفردادن ،خشونت ،آزار و تنبيه اطفال منع شده است .البته دين
اسلام در مورد كودكي كه با وجود برخورداري از قوه درك و تمييز و به رغم مراقبتها و توصيههاي
والدين و ساير سرپرستان ،به كجروي و انحراف ادامه ميدهد و رفتار نامطلوب آنها تهديدي براي
سلامت و بقاي خود يا ديگر افراد ميباشد ،تدابير تنبيهي و تأديبي را بهعنوان آخرين راه حل و
حكمي استثنايي منظور كرده است كه اين خود نيز به قصد احسان و مصلحتجويي براي طفل و
تلاشي نهايي براي نجات وي در شرايط بحراني است .ضمن آنكه نشانگر رويكرد وسيع اسلام به
مسائل اطفال ميباشد.
بدين سان ،تنبيه بدني كودك يك شيوه تربيتي عادي و راهكار اصلاحي متعارف محسوب
نميگردد بلكه تدبيري محدود و استثنايي و براي شرايطي ويژه است و از اينرو نميتواند به عنوان يك
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حكم كلي و مطلق در مقررات مدني منعكس گردد؛ به خصوص كه ميتواند زمينهساز سوءاستفاده و
همچنين دستاويز والدين ،سرپرستان و مربيان براي كودكآزاري قرار گيرد.
نامه مفيد  /شماره

به هر روي جهت جلوگيري از خشونت عليه كودكان و كاستن از موارد آزار و تنبيه بدني
سي و هشتم  /مهر و

آنان پيشنهاد ميشود:

آبان 2831

 -2با مطالعات ،تحقيقات و برنامهريزي هدفمند ،ديدگاههاي تعصبآميز و سنتهاي ناروا و
بياساس در برخورد خشونتآميز با كودكان و تنبيه بدني آنان برطرف گردد.
 -1طي حركتي مستمر و فراگير ،فرهنگ اصيل اسلامي كه بر كرامت و شخصيت اطفال و
برخورد محبت آميز و رفتار سنجيده و به دور از خشونت با آنها تأكيد ميكند ،ترويج شود .در
تم
اين خص وص نقش رهبران مذهبي و رسانههاي عمومي براي انتقال ديدگاههاي ديني اهميت
زيادي دارد .نامه مفيد /
سازي فضاي خانواده و رفع معضلات مادي و رواني آنها اقدام گردد و
نسبتسيبه وسالم
هشتم
-8شماره
والدين ،سرپرستان و مربيان كودكان در مورد روشهاي مؤثر تربيتي مورد آموزش قرار گيرند.
 -3اقدامات تقنيني مناسب و هماهنگسازي قوانين داخلي با اصول و مقاصد شريعت مقدس
مفيدنيز/پيمان نامه حقوق كودك در جهت منع خشونت و تنبيه بدني انجام گيرد.
اطفال و
اسلام در مورد نامه
هشتم
شمارهباسي و
خشونت فزاينده عليه كودكان ودر نظر داشتن مصالح آنان وجلوگيري از
توجه به
دولت اسلامي
دستاويز آبان
سوءاستفاده ومهر و
/
كردن مقررات ميتواند در قالب حكم حكومتي تنبيه بدني كودك را به طور
2831
اعلام نمايد.
كلي ممنوع
 -1نهادها و سامانههاي حمايتي ،حفاظتي و نظارتي خصوصي و دولتي جهت فعاليتهاي
اجتماعي ،آموزشي ،اقدامات پيشگيرانه و درماني ،حمايت از كودكان آسيبديده و پيگيري
قضايي (نظير پليس اطفال و دادگاههاي ويژه) تأسيس شوند.
تم

حقوق
مالكيت و نظم
بازارهاي كارآمد
831

حقوق

تنبيه بدني كودك ،تربيت يا خشونت
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يادداشتها

كارآمد

( -2ر .ك.)http: // www. Dadgostary- Tehran. ir/ farsi/ magale/ sooeraftar. htm. :

كارآمد
expertو نظم بازارهاي
 for the united nations study on violenceت
2- report
of independent
against children, 2006 august, p. 15.

« -8بل لاتكرمون اليتيم» سوره فجر ،آيه 23.

حقوق مالكيت و نظم

 -3سوره انعام ،آيه  211و سوره اسراء ،آيه ( 83الحر العاملي ،بيتا :ج  ،21ص .)238

بازارهاي كارآمد

« -1التلطف بالصبيان من عادة الرسول» :لطف و مهرورزي به كودكان از عادات حميده پيامبر اكرم (ص) بود( .فيض كاشاني،
المحجةالبيضاء ،بيتا:ج  ،8ص.)888
 -8سوره ضحي ،آيه  1و سوره بقره ،آيه .188

حقوق مالكيت و نظم

« -3شر الآبا من دعاه البر الي الافراط» (اليعقوبي ،بيتا.)812 /1 :

بازارهاي كارآمد

 -3به فرموده حضرت علي (ع) « :التقريع أشد من مضض الضرب» :تأثير سرزنش از زدن بيشتر است( .آمدي :2883 ،حديث .)2311

تأديبكارآمد
بازارهاي
كنيد وكهنظم
 -1امام صادق (ع) از حضرت علي (ع) نقل نموده است« :به معلمان ابلاغ ت
كودكان بيش از
چنانچه در
سه ضربه بزنند ،قصاص خواهند شد»( .الحر العاملي ،بيتا :ج  ،23ص.)131

نظم
مالكيت
بازيو كند.
حقوقبگذار تا
 -22به عنوان نمونه از امام صادق (ع) ،روايت شده است كه فرزند را هفت سال آزاد
كارآمدحساس بدن نباشد و
بازارهايدر نقاط
 -22در مورد كتكزدن نيز شرايط و محدوديتهاي بسياري وجود دارد ،از جمله اينكه
به سرخي و كبودي بدن منجر نشود.
 -21به موجب ماده  2238قانون مدني زيادهروي در تنبيه و تكرار ضرب و جرح كودك از مصاديق عدم مواظبت و
انحطاط اخلاقي والدين محسوب ميشود و در پي آن حق نگهداري و حضانت طفل از پدر و مادر آزارگر سلب ميگردد.
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