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 بررسی فقهی و حقوقی سوء رفتار با کودکان

 المللی و نوجوانان و جایگاه آن در اسناد بین اطفالدر الیحه حمایت از 

 *سیدباقر سیدی بنابی

 **تبار سیدمرتضی موسوی
 1/7/7941: تاریخ پذیرش                    79/7/7941: تاریخ دریافت

 چکیده
و نوجوانیان اسیت    اطفالگذار الیحه حمایت از  یکی از ابداعات مهم قانون« رفتار سون»اصطالح 

که بسیاری از اعمال بر عییه تمامیت جسمانی و روحی و روانی کودکیان و نوجوانیان را پوشیش    
گذار در ای  الیحه کوشیده است تا بیدعتی نیو گذاشیته و کیمیات و اصیطالحات       قانون .دهد می

و به تعری، اصطالح سون رفتار پرداختیه  ای  الیحه  7 مادهت بند  درلذا  .مربوط را توییح دهد
هرگونه فعل یا تیرک فعیل عمیدی کیه سیالمت جسیمی، روانیی، اخالقیی ییا          »آن را عبارت از 

جیرح، محبیوا    قبیل یر  و از ؛و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد طفلاجتماعی 
کیه جنبیه    یدرصیورت ییا نوجیوان    طفیل تهدید نسبت به یا توهی   استفاده جنسی، کردن، سون

و ییا خیودداری از کمیک بیه      غیرمتعارل یا قراردادن او در شرایط سخت وتأدیبی نداشته باشد 
بر ای  مبنا بررسی جایلاه سیون رفتیار در فقیه و حقیوق از اهمییت خاصیی       . دانسته است «وی

 رفتیار در  به حقوق کودکان، بررسی سیون راجع المییی  برخوردار بوده و نظر به اهمیت اسناد بی 
خیر در تصویب نهایی ای  الیحه سیبب گشیته   أسفانه تأمت .رسد نظر می ای  اسناد نیز یروری به

سفانه أثمر ننشیند و مت المییی در کشور ما به است که ثمره مطالعات فقهی و انتظارات اسناد بی 
کیان  آزاری که گاه منجر به فیوت کود  رفتار با کودکان و کودک ناگوار سون روزه شاهد اخبار همه

تصویب نهایی ای  الیحه با ابداعات خوبی که در آن وجود دارد که یکیی از   .باشیم ،گردد نیز می
آزار و  باعث خواهد شد تا افراد کودک ،آنها بحث سون رفتار با کودکان است و تبدیل آن به قانون

اییت  به سزای اعمال خود رسیده و درا عبرتی بیرای دیلیران باشیند و راه را بیرای حم     ،مجرم
 .بیشتر و بهتر از کودکان که امید آینده کشور هستند فراهم آورد

 .سون رفتار، حقوق کودکان و نوجوانان، تنبیه بدنی، منع تحصیل: واژگان کلیدی

                                                                                                                             
 .آزاد اسالمی واحد بنا  دانشلاهاستادیار دانشکده حقوق و عیوم سیاسی *

b.seyedi@bonabiau.ac.ir 
 .(نویسنده مسؤول)آزاد اسالمی واحد بنا  دانشلاهکارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی **

musavytabar@gmail.com 
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 مقدمه
بیر ایی  باورنید کیه      و تمامی ادیان الهی، بشر را بهتری  موجود نظیام آفیرینش دانسیته   

انسان و جایلاه ویژه او را گوشزد کرده و زمینه رشد اند تا پیام حریت  پیامبران الهی آمده

 .های اخالقی و معنوی فراهم آورند و کمال انسان را از گذر تعالیم و آموزه

در  7،در قرآن کریم تصریح شده است که انسان جانشی  خداوند در روی زمی  بیوده 

ای الهی بیر  ه و تمام آموزه 9صاحب تعقل و تفکر است 6،بهتری  صورت و نظام خیق شده

 9.فطرت پاک او نازل شده است

جهیت   خالل ای  جایلاه برجسته، بشر در گذر زمان و قرون متمادی، به سفانه برأمت

هیای   فزون طیبی، از روحی استکباری برخوردار گشته و نق  بسیاری از حقوق و آزادی

پیذیری   خیاطر آسییب   در ای  میان، کودک به. نظاره نشسته است فردی و اجتماعی را به

هیای   در معیرض خطیرات و نیاگواری    و العاده، هماره در وسط میدان فساد و تبیاهی  فوق

 .کشی، بردگی و دیلر رفتارهای غیر انسانی بوده است گوناگونی چون بهره

ایی    .کردند بابییان و مردم روم باستان دختران خود را وق، معابد می ،عنوان نمونه به

در رم قدیم کشت  فرزندان . گرفتند ده جنسی قرار میکودکان اکثراً در معرض سوناستفا

اعرا  در دوران جاهییت و پیش از پذیرش اسالم، دختران خیود  . حق قانونی والدی  بود

 میدنی قهفرخیی،  )در چی  نیز فروش دختیران امیری راییر بیود    . کردند گور می را زنده به

 .(71ص ،7909
هم خبییث و ناپیاک دانسیت      درک نادرست بشر از کودک و دوران طفولیت و گاهی

تری  برخوردها با کودکان امری عادی و مثبت تیقی شیده و   آن باعث شده بود که سخت

دلیل همی  نوع نلرش جامعه به کودکان، هرگونه اذیت و آزار و شیکنجه آنیان امیری     به

 .(70ص ،7948 پیوندی،)شد مجاز تصور می

ُه ال َمْوُلةوٌد َلة   َدٌة بَوَلةدهها و رَّ والهة اضة ُت ال» :در میان آیات شریفه قرآن نیز آمیده اسیت  

                                                                                                                             
 (.98/بقره)«إْذ قاَل َربَُّك لهْلَمالئهَکةه إنِّي جاعهٌل فهي األْرضه َخلهیَفًة و» .7

 (.9/تی )«َتْقویٍمَلَقْد َخَلْقنا اإلنساَن في أْحَسنه » .6

؛ 70و 76/؛ آل عمران696/بقره :ماننداست یه عقل و تفکر بشر اشاره شده  در آیات بسیاری از قرآن کریم به مس .9

 .96/انعام

 (.98/روم)«َفأقهْم َوْجَهَك لهلدِّینه َحنهیًفا فهْطَرَة اللَّهه الَّتهي َفَطَر النَّاَس َعَلْیها» .9
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 .نه مادر حق یرر زدن به کودک را دارد و نه پدر، یعنی؛ (699/بقره)«بهَوَلدههه

اسیاا قواعید    هرچند آیه شریفه در مورد شیر دادن به کودک آمیده اسیت ولیی بیر    

بنیابرای ، آییه شیریفه در     .(689ق، ص7987زحیییی،  )، مورد مخصص نیستشده پذیرفته

بیکه کیییه متصیدیان امیور کودکیان     و  ای کیی در مورد حدود تکالی، والدی  بیان قاعده

وقتی پدر و مادر که بیشتری  حیق را در میورد فرزنید     ،که عالوه آن. نسبت به آنان است

طرییق اولیی    خویش دارند، مکی، به عدم ایراد یرر به کودک خود هسیتند، دیلیران بیه   

 .(697ص ،7904 خواه، حسینی)به آن خواهند بود مکی،

رفتار بیا کودکیان و نوجوانیان اسیت کیه       سون ،یکی از مصادیق یرر زدن به کودکان

 .کند کید میأالیحه بر آن ت

و بییان مصیادیق آن، تفیاوت آن را بیا      «رفتار سون»در ای  مقاله پس از ارائه تعری، 

 66/4/7907 که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصو  «آزاری کودک»اصطالح 

 رکید بی أبیان شده است، بررسی خواهیم کرد و بعد از آن جایلاه سون رفتار در فقه را با ت

کنکاش نموده و سسس سیون رفتیار را    ،یکی از مصادیق مهم آن در فقه یعنی تنبیه بدنی

المییی در حوزه حقوق کودکان بررسی  بی  سند دوطور ویژه در  المییی و به در اسناد بی 

هیای الیحیه    رفتار را در فصل جرایم و مجازات در نهایت نیز مصادیق سون. خواهیم نمود

 .داشتو نوجوانان بیان خواهیم  اطفالحمایت از 

 7941در تاریخ ششم شهریور و نوجوانان  اطفالالیحه حمایت از الزم به ذکر است که 

ییید کیییات و بررسیی    أای اسالمی مطرح و نمایندگان پس از تدر صح  عینی مجیس شور

ش ایی   راند که تا زمیان نلیا   جزئیات آن، نظر نهایی خود را به شورای نلهبان ارسال نموده

 .یید یا رد آن اعالم ننموده استأمقاله هنوز شورای نلهبان نظر خود را مبنی بر ت

 تعاریف و کلیات. 9
 رفتار تعریف سوء. 9-9

: کنید  رفتار را چنی  تعری، می الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان، سون 7 ماده ت بند

و  طفلهرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سالمت جسمی، روانی، اخالقی یا اجتماعی »

جیرح، محبیوا کیردن،     قبیل ییر  و  از ؛نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد

کیه جنبیه    درصیورتی ییا نوجیوان    طفیل ه تهدید نسبت بی یا سوناستفاده جنسی، توهی  

و ییا خیودداری از    غیرمتعیارل  یا قیراردادن او در شیرایط سیخت و   تأدیبی نداشته باشد 
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 .«کمک به وی

معنیای غیم و انیدوه     بیه  «اسوان»جمع آن  ومعنای بدی، شر و زشتی است  به «سون»

 .(761ص ،7909 معی ،)است

شیود و   کیار گرفتیه میی    سییوک بیه  معنای روش، سیره، طرز حرکت و  به نیز« رفتار»

 .(660ص ،7909 معی ،)معنای انجام دادن کار، نحوه و روش انجام کار است سیوک به

هیا و مسیائل اطیرال     زندگی اشخاص و چلونلی برخوردی که با پدییده  ةپس به نحو

هیا و   ای از افعال، کنش شود و رفتار شخص مجموعه خود دارند سیره و سیوک اطالق می

و  دهید  طور دائم و معمول در برابر وقایع خارجی از خود بروز میی  است که بهتصمیماتی 

  شخصیت، طرز تفکر و تیقی شخص محسیو   ها و اعمال مبیّ ها، کنش العمل ای  عکس

 .گیرند هایی مورد سنجش قرار می افراد در جامعه اصوالً با چنی  معیارها و مالک شده و

ایی    و ل و وقیایع خیارجی اسیت   ئرد او با مسانحوه برخو   سیوک ورفتار انسان مبیّ

 .ها برخاسته از طرز تیقی او نسبت به محیط اطیرال و موییوعات پیرامیونی اسیت     کنش

گردد بر تمامی  رفتارهای نامتعارل و سوئی که باعث آزار و صدمه رساندن به دیلران می

 .آفری  نیستندثیر یکسان و برابر نداشته و برای همه به یک میزان خطرأافراد جامعه ت

 مصادیق سوء رفتار. 9-2

در صورت مواجهه با  ،دلیل شرایط و ویعیت خاص سنی و جسمی و نوجوانان به کودکان

گونیه اعمیال    ایی  . گیرنید  ها و صدمات قرار میی  در معرض بیشتری  آسیب ،رفتارهاسون 

رد براساا مقتضیات زمانی و مکانی و بنابر نیوع و مییزان صیدماتی کیه بیر کودکیان وا      

گذار  نتبع آن واکنش قانو نمایند متفاوت بوده و بر همی  مبنا نیز واکنش جامعه و به می

د برخواسته از عمد و سوننیت عامل و یا مسامحه و نتوان رفتارها می سون. دنبال دارند را به

رفتار بیا   توان سون پس می .انلاری او در انجام وظیفه و یا نلهداری از کودکان باشد سهل

رفتار عبارت است از انجام یا مسامحه در هر عمییی   سون :گونه تعری، کرد کودکان را ای 

منجر به صدمه رساندن به کودک و ایجاد مشکالت بهداشیتی او شیود ییا آسیایش و      که

گونه اعمال که تمامیت جسیمانی، روانیی، بهداشیتی و     لذا ای . سالمت او را مختل سازد

گذار را طیب کرده تا از کودکان  ند حمایت کیفری قانونساز آسایش کودکان را مختل می

رفتارهیا جیرم    پس در آن صورت سون. تری دفاع و پشتیبانی صورت پذیرد نحو مطیو  به

 .(9ص ،7906 فر، روش )یا بزه بوده که مرتکب آن سزاوار مجازات خواهد بود
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ز اطفیال و  حماییت ا در الیحیه  کیه  برابیر آنچیه    ،مصادیق مهم سون رفتار با کودکان

 :باشد ست شامل موارد زیر میا بینی شده پیشنوجوانان 

 اننوجوان اطفال وجیوگیری از تحصیل ( ال،

انلاری نسبت به اطفال و نوجوانان منتهی به فوت یا صدمات یا  توجهی و سهل بی(  

 ...نقصان یا جراحت یا 

 آزار یا سون استفاده جنسی نسبت به طفل یا نوجوان( ج

 طفل یا نوجوان موجبات ارتکا  به خودکشییا تسهیل ردن فراهم ک( د

 کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان بر خالل مقررات قانون کار بهره(  ه

گونه که بییان گردیید هیر اقیدام دیلیری نییز کیه تمامییت          همان ،بر موارد باال عالوه

سون رفتار بیا  جسمانی، روانی، بهداشتی و آسایش کودکان را مختل سازد مشمول عنوان 

بیر ایی  الیحیه در قیانون      کیه عیالوه  ...  مانند تنبیه بدنی کودکان و ؛کودکان خواهد بود

 .بینی شده است و سایر قوانی ، برای آنها مجازات پیش 7946مجازات اسالمی مصو  

 آزاری رفتار و کودک تفاوت سوء. 9-3

، «تنبییه »حات اصیطال  ،هیای فقهیی و حقیوقی و برخیی قیوانی  دیلیر       پیشتر در کتیا  

اصیطالح   لکی  . نید یک جامع و مانع نبود هیچ دند امااستفاده شده بو ... و «آزاری کودک»

حمایت از اطفال و نوجوانیان  نویسان الیحه  از ابداعات خو  قانونآن را توان  اخیر که می

. دهد جامع و مانع است و تمامی آن اصطالحات را در خود پوشش می یدانست، اصطالح

حمایت از کودکان نیز اصطالحی جامع است و در قانون  «آزاری کودک»طالح هرچند اص

امیا اصیطالح    گرفتیه اسیت   قیرار اشیاره   آن میورد  6 در میاده  7907 مصو و نوجوانان 

از اصیطالح   ،نظیر نلارنیده   بیه . تواند داشیته باشید   یک فرق اساسی با آن می «سونرفتار»

چییون یییر  و جییرح، همبیشییتر آزارهییایی کییه نمییود خییارجی دارنیید  «آزاری کییودک»

کیه    بر ای  عالوه ،«رفتار سون»شود اما اصطالح  ذه  متبادر می به ... سوناستفاده جنسی و

بیرای  . گییرد  میی دربر آزارهای روانی و روحی را نیز  ،دهد آزارهای خارجی را پوشش می

آزاری دانست ولی ای  را  ا شاید نتوان کودکقهر خارج از حد پدر و مادر با فرزند ر ،مثال

 .حسا  آورد بهتوان یک رفتار سون  می

آزاری ارائیه   تعریفی از جرم کودک 7907 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصو 

هیای اذییت و آزار    به بیان مجازاتای  قانون  9تا  7مواد که در  اما پس از آن ،نداده است
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منظیور ارتکیا  خیالل و     کیارگیری کودکیان بیه    کشی و به رهکودکان، خرید و فروش، به

صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفت  عمدی بهداشت 

بییان داشیته   ایی  قیانون    6در ماده  ،روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان پرداخته

شیاکی خصوصیی   آزاری از جرایم عمومی بیوده و احتییاج بیه شیکایت      کودک»که است 

وحدت سیاق مواد قبل نشان از آن دارد کیه   و مادهای  آزاری در  اشاره به کودک. «ندارد

ای  یک ایراد بیزرگ بیرای قیانون     وآزاری دانسته است  گفته را کودک موارد پیش ،مقن 

کار  که تعری، مشخصی از اصطالح به باشد میمهمی چون حمایت از کودکان و نوجوانان 

در ایی  میورد   است که خوشبختانه الیحه فعیی توانسته  و استارائه نداده در خود رفته 

خود را تعریی،  در کار رفته  اصطالحات به ،و پیش از ورود به مباحث کردهخوبی عمل  به

 .نماید

که درصدد بیان جیرایم و  حمایت از اطفال و نوجوانان الیحه  61 تا 1 موادهمچنی ، 

طیور کییی همیه آنهیا را      عددی پرداخته اسیت کیه بیه   ها است به بیان جرایم مت مجازات

 .رفتار با کودکان دانست توان از مصادیق سون می

 سوء رفتار با کودکان در فقه.  2
 رفتار با کودکان و نوجوانان مبنای فقهی عدم سوء. 2-9

 هیای تری  قواعد فقهی است که در ابوا  مختی، فقه کاربرد یکی از مهم «یررال»قاعده 

یکیی از   وها، حقوق کودکان است  تری  بحث یکی از مهمو در ای  خصوص، فراوانی دارد 

 باشید  مجید درخصوص کودکان میی  اههل ای از کالم دالیل مهم بر حجیت قاعده الیرر آیه

را از میادر و پیدر   و  (699/بقره)«ُه بهَوَلدهههال َمْوُلوٌد َل رَّ والهَدٌة بَوَلدهها واضال ُت»: فرماید که می

دارد و به ای  ترتیب به پدر و مادر کیه اولیی  نلهدارنیدگان     یرر زدن به کودک نهی می

 .کند که به کودک خود هیچ یرری نرسانند کودکان هستند توصیه می

اى است کیه در   اندازه عنوان یک  از قواعد اساس  و بنیادی  به اهمیت قاعده الیرر به

در . گییرد  ا معامالت مورد استناد و استفاده قرار م بیشتر ابوا  فقه  از عبادات گرفته ت

تری  مبانی برای  ای  قاعده یکی از مهم ،حوزه کودکان نیز با توجه به صراحت آیه قرآنی

 .باشد رفتار با آنان می خص عدم سونحمایت از کودکان و نوجوانان باأل

، 6ج تیا،  بیی  انصیاری، )اثبیات رسییده اسیت    در حدّ تیواتر بیه  « الیرر و الیرار» حدیث

 .(967ص، 79ج، 7906 فایل لنکرانی،)و از طریق اهل سنت نیز وارد شده است (779ص
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قدر متیق  ای  است که یرر زدن به خود و یا به دیلری در اسالم نفی شده اسیت و  

عیرل   ،مرجع در تعیی  یرر و یرار .همچنی  حکم یرری در شریعت جعل نشده است

اگر عیرل   .کنیم در مواردی که نتوانیم یرر را تشخیص بدهیم به عرل مراجعه می. است

گییرد و ارتکیا  آن نییز     آن را نمیی  «الیرر و الیرار» یک امری را یرر ندانست، قاعدة

باشد و البته ای  در جایی است که میا دلیییی از طیرل شیارع بیرای تفسییر و        حرام نمی

ولی اگر دلیل خاصی داشته باشیم که یک امیری را  . ه باشیمتوسعه و تضییق یرر نداشت

 .شود یرری بداند، به عرل مراجعه نمی

آن اسیت کیه ییرر در اسیالم      «الیرر و الیرار»مفاد قاعده الیرر و حدیث معرول 

مشروعیت ندارد و ای  عدم مشروعیت مطیق بیوده و مرحییه تشیریع و اجیراى قواعید و      

یرر را در مرحییه تشیریع منتفی     ( ص) پیامبر ،عبارت دیلر به. گردد قوانی  را شامل م 

داند و در مرحیه روابط بی  افراد اجتماع نیز اگر کس  بیه دیلیرى ییررى وارد کیرد      م 

در جمییه   «ال»اوالً کیمیه  : تعبییر یکی  از حقوقیدانان    بیه . مورد امضاى شارع نخواهد بود

ص  به یرر شخص  ندارد بیکه نسیبت  الیرر و الیرار نافیه است نه ناهیه و ثانیاً اختصا

به یرر نوع  عام و شامل بر نف  یرر عموم  و نیوع  اسیت و در احکیام اولییه اسیالم      

طور کی  ای  اصل یعن  عدم زیان عامیه رعاییت گردییده و همچنیی  نییز در روابیط        هب

موسیوى  )باشید  کارانه مورد امضاى شیرع مقیدا نمی     اجتماع  مردم هرگونه اقدام زیان

 .(669 و 666صص ،7ج ،7919 دى،بجنور

 رفتار از طریق تنبیه بدنی سوء. 2-2

منیابع   رفتار بحیث تنبییه کودکیان و نوجوانیان اسیت کیه در       های سون یکی از زیرشاخه

و برخیی از نویسیندگان تنبییه را    اسیت  هیای متعیددی دربیاره آن شیده      اسالمی بحیث 

صدمه بیه کیودک نشیود و     موجباند و در واقع آن را تا حدی که  تاحدودی جایز دانسته

در ای  قسمت بحث که الزم است لذا  .اند رفتار ندانسته جهت تربیت کودک باشد سون به

 .مختصری در مویوع تنبیه بدنی داشته باشیم

 تعریف تنبیه بدنی .2-2-9

طور کیی به هرگونه صدمه یا آسییب ییا    از نظر لغوی روش  بوده و به ،تعری، تنبیه بدنی

رفتیار کیه جنیایی ییا      عنوان نتیجه یک سون به یک شخص، به( جسمانی) ییربه فیزیک

 .(99ص ،7904خواه،  یحسین)شود گردد، تنبیه گفته می غیره محسو  می
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 تنبیه بدنی از دیدگاه فقهی. 2-2-2

که چه یرورتی برای تنبیه وجیود دارد و  شود  پرسش مطرح میای  بحث ای  ابتدای در 

 دکان چیست؟اصل اولی در با  تنبیه کو

اصل و قاعده اولی در با  تنبیه کودکان ای  است که در اسیالم  : در پاسخ باید گفت

شود؛ چرا که خداوند  عنوان عمیی ممنوع محسو  می تنبیه بدنی کودک جایز نبوده و به

آن بیر   عیالوه  .ها را آزاد آفریده است و کسی را بر دیلری تسیط نیست متعال همه انسان

شود که در شرع مقدا اسالم میورد   اذیت و ظیم به او محسو  می ن وایذا ،زدن دیلری

 إنَّ الیّیهَ یَیأمُرُ بالعَیدللِ و   » :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می .نهی قرار گرفته است

البَغْیییِ یَعِظُکُییمل لَعَیَّکُییمل  المُنکَییرِ و یَنْهیی  عَیی ِ الفَحلشییان و القُرْبیی  و إیتییان ذی اإلحسییانِ و

دهید و بیه بیذل و     یعنی همانا خداوند به عدل و احسان فرمان میی ؛ (48/نحل)«ذَکَّرُونَتَ

ند، باشید کیه   ک کند و از افعال زشت و منکر و ظیم نهی می بخشش خویشاوندان امر می

 .(09ص ،7904 خواه، حسینی)دیموعظه خدا را بسذیر

ک زدن اشخاص روش  است که یکی از مصادیق ظیم، آزار و اذیت دیلران است و کت

 .رود شمار می از بارزتری  افراد آن به

عنیوان عمییی ممنیوع بییان شیده       اذیت و آزار دیلران در روایات نیز به و کتک زدن

از  اب  ابیی عمییر  . دندان طوری که برخی از روایات آن را جنگ با خدا و کفر می به ،است

مَی  یُیرِدل فِییهِ     وَ» دربیاره آییه شیریفه    (ع) امام صادقاز  کند که نقل می بن عمار ةمعاوی

هر ظیمی الحاد اسیت و  »: ال کردم، حضرت در پاسخ فرمودندؤس( 66/حر)«بِإلْحَادٍ بِظُیْمٍ

 حر عامیی، و 660ص ،7ج ق،7981 کیینی،)«زدن خادمی که گناه نکرده، از ای  الحاد است

 .(997ص ،4ج تا، بی
ن خادمی را که مرتکب هیچ گنیاهی  در ای  روایت، کتک زد (ع) امام صادقحضرت 

ای برای دفاع از خود ندارد  زدن کودکی که وسییه ،بنابرای  .داند نشده، الحاد و شرک می

 .طریق اولی الحاد و شرک خواهد بود به

 (ص) و آن حضرت نیز از پییامبر اکیرم   (ع) از امیرالمومنی  (ع) امام صادقهمچنی  

کسی کیه بیه صیورت مسییمانی سیییی      ! باشید آگاه»: کند که آن حضرت فرمود نقل می

کند و با دست و پیای بسیته وارد    هایش را خرد می بزند، خداوند در روز قیامت استخوان

 ،ق7986 شیخ صدوق،)«که توبه کند شود تا داخل دوزخ گردد، ملر ای  صحرای محشر می

 .(76ص ،74ج تا، بی حر عامیی،و  76ص ،9ج
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 ،پیذیرد  که آیا اسالم اصل تنبییه را میی   پرسشه ای  ب ،اما برخی دیلر از نویسندگان

عنیوان   اسالم، در سیستم تربیتی خود، اصل تنبیه را به :دارند پاسخ مثبت داده و بیان می

های تربیتی  که وقتی مربّی، تمامی روش ابه ای  معن، آخری  روش تربیتی پذیرفته است

تضعی، یا تعدیل رفتار موفق نشد، شونده اعمال کرد ولی در تقویت یا  را نسبت به تربیت

 .یابد اصل تنبیه، یرورت خود را می

وجود جهنّم و عذا  اُخروی مجرمی  در آیات قرآنی، دلیل متق  و روشنی است که 

میا قیوم عیاد و    که گوید  طور وقتی قرآن می همی . اسالم اصل تنبیه را قبول کرده است

کند،  که اسالم جنگ با کفار را مطرح می ی و ا...  قوم سبان و قوم ثمود را عذا  کردیم و

صورت یک اصل برای پشتوانه امنییت، آسیایش و آزادی    گر ای  است که تنبیه را به بیان

پذیرفته است و ای  امری طبیعی است که وقتی اعتقاد، شرل و حیثییت ییک مییت، از    

از طرفی . بدیا جانب دیلران مورد خطر قرار گیرد، اصل تنبیه متجاوز یرورت خود را می

د و نهایی که بیشتر جنبه روانی دار که صیح را بر جهان حاکم کند و فتنه اسالم برای ای 

 فرقیانی، )صورت یک اصل مطرح نموده است را از بی  ببرد، تنبیه را به نداز قتل نیز باالتر

 .(99ص ،7901

 تنبیه بدنی در قوانین. 2-2-3

لدی  دانسته و آنهیا را موظی، و مکیی، بیه     حضانت و نلهداری را تکیی، وا ،قانون مدنی

دانید و   می  نیز اطاعت از والدی  را تکیی، هر طفیی  انجام ای  امر نموده است و در مقابل

خود بوده   طفل باید مطیع ابوی » :قانون مقرر داشته استای   7711در ای  رابطه ماده 

  وسیییه منطیق   ی که همیشه بیه از آنجای .«کند  و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام

، بنیابرای   .در مواردی نییز تنبییه ییرورت دارد    ،توان کودک را وادار به اطاعت نمود نمی

اسیتناد   ولی بیه  ،ابوی  حق تنبیه طفل خود را دارند» :مقرر داشته است م.ق 7714 ماده

 تیوفیقی، کاهیانی و  )«نماینید توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه  حق نمی  ای 

 .(17ص ،7916
ر ایی  قیانون، د   760 بند ت میاده  موجب بهنیز  7946قانون مجازات اسالمی مصو  

اقیدامات والیدی  و اولییان قیانونی و     »باشند  بیان ارتکا  رفتارهایی که قابل مجازات نمی

شود، مشروط بیر   دیب یا حفاظت آنها انجام میأمنظور ت سرپرستان صغار و مجانی  که به

را قابیل   «دیب و محافظت باشید أاقدامات مذکور در حد متعارل و حدود شرعی ت که ای 



 ...و  در الیحه حمایت از کودکان رفتار با کودکان بررسی فقهی و حقوقی سوء 9347، تابستان49فصلنامه قضاوت، شماره 

  

788 

 .مجازات ندانسته و در واقع تنبیه را تا حدودی پذیرفته است

 ؟جواز یا عدم جواز تنبیه بدنی. 2-2-9

باشیند ولیی در    گونه که مشاهده گردید مبانی فقهی ما تقریبیاً مخیال، تنبییه میی     همان

الیحیه   ،حیال  عییی ای . انید  موجود تنبیه را تا حدودی جایز دانسته مبانی حقوقی، قوانی 

تر بوده و تنبیه را تحت عنیوان کییی    مبانی فقهی نزدیکحمایت از اطفال و نوجوانان به 

 .غیرمجاز دانسته است ،سونرفتار

 المللی در اسناد بینبا کودک سوء رفتار . 3

چنید دهیه اخییر میورد توجیه      ای جهانی طیی   عنوان دغدغه حمایت از حقوق کودک به

هیایی ماننید بیروز     چیالش  ،همچنیی  . المییی قیرار گرفتیه اسیت    ها و نهادهای بی  دولت

های گسترده، قاچیاق انسیان، اسیتثمار     المییی، خشونت مخاصمات مسیحانه داخیی و بی 

هیای اخییر موجیب نقی  گسیترده و       کشی اقتصادی طی سال جنسی، سون رفتار و بهره

 .شده است...  ن مانند حق حیات، حق سالمت، حق آموزش وشدید حقوق کودکا

اسناد متعددی برای حمایت از کودکیان و نوجوانیان توسیط مجیامع و      ،در ای  راستا

المییی در حوزه حقوق کودکیان   المییی تصویب شده است که ای  اسناد بی  نهادهای بی 

انید و بیه بییان     ه کیرده صورت کیی به حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان توج بیشتر به

های حقیوقی   اند و توجه به موارد مصداقی و تشریح حمایت موارد مصداقی کمتر پرداخته

 .اند و کیفری از حقوق کودکان را به قوانی  داخیی کشورها واگذار کرده

سازمان میل متحد در بند   میاده   7490ازجمیه اعالمیه جهانی حقوق بشر مصو  

کودک خواه حاصل زناشیویی قیانونی باشید ییا غیرقیانونی، از       هر»: بیان داشته است 66

سون رفتار با  بند آن است کهمفهوم کیی ای   .«گردد حمایت اجتماعی برابر برخوردار می

اما در برخی از اسناد به مصادیقی از آن اشاره شده است که در . باشد کودکان ممنوع می

 .گردد ادامه به آن اسناد اشاره می

 نامه حقوق کودک فتار در پیمانسوء ر .3-9

صورت کیی از روح کییه اسناد  گونه که بیان شد مبحث سون رفتار با کودکان هم به همان

ولیی در   ،گیردد  المییی مرتبط با حوزه کودکان و نوجوانان و حقوق بشر برداشت میی  بی 

ازجمییه در   .ه اسیت شید صیورت اشیاره بیه آن پرداخیت      طور یمنی یا به برخی اسناد به
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مجمع عمومی سازمان میل متحید در   7404 نوامبر 68 نامه حقوق کودک مصو  پیمان

هیای   های عضو را به حماییت از کودکیان در برابیر همیه شیکل      آن دولت 74ماده  7بند 

هیای عضیو همیه     دولیت » :رفتار توصیه نموده و بیان داشیته اسیت   خشونت ازجمیه سون

عمل خواهند آورد تا از کودک در  ی و آموزشی الزم را بهاقدامات قانونی، اجرایی، اجتماع

م بیا  أتوجهی یا رفتار تیو  های خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی برابر همه شکل

کشی ازجمیه سوناستفاده جنسی، در حی  مراقبت توسط  رفتار یا بهره انلاری، سون سهل

دار  هیر شیخص دیلیری کیه عهیده      قانونی ییا ( یا سرپرستان) ، سرپرست(یا والدی ) والد

 .«مراقبت از کودک است، حمایت کنند

 سوء رفتار در میثاق حقوق اسالم. 3-2

بار در سطح کنفرانس سران در ششمی   مسائل مربوط به رفاه و حمایت از کودکان اولی 

جمهور ای  کشور و همچنی  جمهوری  یسئدر سنلال به ابتکار ر 7447اجالا در سال 

دومی  اجالا وزرای امیور   و پس از آن، در بیست. و بنلالدش مطرح شد اسالمی ایران

طیی   7449خارجه کشورهای عضو سازمان در کازابالنکیای میراکش، در دسیامبر سیال     

در ایی   . تصویب شید « اعالمیه مراقبت و حمایت از کودک در جهان اسالم»ای  قطعنامه

ت عییه کودکان مانند جنگ، قحطی، به تدوی  برنامه عمل و برنامه میی، تهدیدا ،اعالمیه

، لزوم تدوی  سندی جیامع بیرای حماییت از کودکیان در جهیان اسیالم،       ... مخاصمات و

اصالح قانون اساسی کشورها در راستای حمایت از کودکان و نیز حقوق خانواده، جنیی ،  

اعالمییه،   4مطیابق میاده   . نوزاد و حقوق اجتماعی، فرهنلی و معنوی کودک اشاره شید 

کودکان معیول، کودکانی کیه   وق کودکان در شرایط خاص، کودکان پناهنده، زندانی،حق

وط  نیز مورد حمایت وییژه   کودکان کار و بی و برند سر می در جنگ یا بالیای طبیعی به

 .قرار دارد

هیای مربیوط بیه کودکیان      ، نلرانیی 6888در نهمی  اجالا سران در دوحه در سال 

دادن کودکان در مخاصمات مسییحانه،   وط ، عدم مشارکت پناهنده و بازگشت ایشان به

بار و  ل ارتباط جمعی، کارهای زیانیهای ناشی از وسا حمایت از کودکان در مقابل آسیب

 .های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت مندی کودکان از بیمه حق بهره

دانش و اخالق برای پیشرفت »در قطعنامه دهمی  اجالا سران با عنوان  ،همچنی 

تدوی  طیرح اولییه میثیاق حقیوق     آن،  6، در بند 6889 سال در مالزی در« امت اسالم
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دومیی  اجیالا وزرای    و در سی. کودک در اسالم توسط گروه کارشناسان پیشنهاد شد

نیز میثیاق حقیوق کیودک در    ( یم )در صنعا  6886سازمان کنفرانس اسالمی در ژوئ  

در مواد مختی، ای  میثاق یم  توجه به حماییت از کودکیان و    .تصویب رسید اسالم به

چون حق آزادی عقییده و بییان، حیق    همتری  حقوق کودکان  نوجوانان و احترام به مهم

حریم خصوصی، حق آزادی تجمع، حق آموزش و پرورش، حق برخورداری از اسیتاندارد  

آن مصادیقی از سون رفتار با کودکان احصان شده کیه   71در ماده  ،سالمتحق  و زندگی

 :بیان گردیده است زیرشرح  نیازمند حمایت از کودکان در مقابل آن موارد است که به

د، ترویر ییا  یاستفاده نامشروع از مواد مخدر، مسکرات و مواد مضر یا مشارکت در تول -7

 داد و ستد آنها؛

هیا و   جه، مجازات تحقیرآمییز ییا غیرانسیانی در تمیامی وییعیت     تمامی اشکال شکن -6

 ها یا قاچاق، ربودن یا داد و ستد او؛ حالت

 استفاده بویژه سون استفاده جنسی؛ تمامی اشکال سون -9

تهاجم فرهنلی، ایدئولوژیکی، اطالعاتی و ارتباطاتی که با شریعت اسالمی ییا منیافع    -9

 میی کشورهای عضو تناق  دارد؛

 .ها واسطه عدم درگیرکردن آنها در منازعات مسیحانه یا جنگ حفاظت از کودکان به -6

و  اطفالهای الیحه حمایت از  رفتار با کودکان در فصل جرایم و مجازات سوء. 9

 نوجوانان

تیوان از مصیادیق    جرایم عییه کودکان و نوجوانان را میی  یتمام ،گونه که گفته شد همان

از اهمییت بیشیتری    ،جهیت ماهییت و مبیانی    امیا برخیی از آنهیا بیه     ،سونرفتار دانسیت 

 .گیرند برخوردارند که مورد بررسی قرار می

 جلوگیری از تحصیل کودک و نوجوان. 9-9

در رواییات  هیم   و تیری  حقیوق انسیانی هیر شیخص بیوده       یکی از مهمعنوان   بهتحصیل 

کیید شیده   أشری دنیا بر آن تدر بسیاری از قوانی  حقوق بهم و  از اولیای الهی یمتعدد

 .باشد میارزش بسیار با یاد گرفت  در دوران کودکی  کهخصوصاً ، است

آموزد  حکایت کس  که در کودک  م : دنفرمای در ای  خصوص می( ص) رسول اکرم

آمیوزد هماننید    بر سنگ است و حکایت کس  که در بزرگسیال  می    کَندنهمانند نقش 

، 7ج ،7900 شیهری،  و ری 694ص، 78ج ،ق7974، قیی مت)نویسید  کس  است که بر آ  م 
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 7.(767ص

امیام  هیایی بیه فرزنیدش     البالغه، یم  سفارش نهر 97 در نامهنیز  (ع) عیی حضرت
هر بذری در آن افشانده . قیب بچه نورا مانند زمی  خالی است» :دنفرمای می (ع) حس 

و عقیت به امور دیلر  که تربیت پذیریت سخت شده بنابرای ، پیش از آن. پذیرد شود، می

 6.(916ص، 7904، شری، ریی)«مشغول شود، به تربیت تو مبادرت کردم

فرزندانتان را بیه آمیوخت    » :دهد و مادران دستور می انآن حضرت به پدر ،همچنی 

 9.(609ص، 77ج ،ق7974 ،متقی)«دانش، امر کنید

برای کسانی کیه از تحصییل    ،1ماده موجب  نیز بهو نوجوانان  اطفالالیحه حمایت از 

: اسیت و بییان داشیته   هایی را مقرر نمیوده   کودکان و نوجوانان جیوگیری نمایند مجازات

ان، مکیفنید موجبیات   و نوجوانی  اطفیال یک از والدی ، اولیان ییا سرپرسیتان قیانونی     هر»

تحصیل آنان را فراهم کنند و در صورت استنکال با وجود فراهم بودن شرایط بیرای بیار   

شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت قیانون   ل میزم به انجام ای  تکیی، میاو

مجازات اسالمی و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسیالمی  

 .شوند محکوم می

تشیخیص دادسیتان،    در صورت عدم تمک  والیدی  و سرپرسیتان قیانونی بیه     -تبصره

زمان بهزیستی کشور مکیفند امکانات الزم را برای تحصیل وزارت آموزش و پرورش و سا

 .«اطفال و نوجوانان فراهم کنند

تحصیل حق مسیم هر کیودک ایرانیی اسیت و دولیت موظی،       ،گونه که بیان شد همان

ل آموزش و پرورش رایلان را برای همه میت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد یاست وسا

 اصیل )طور رایلان گسیترش دهید   سرحد خودکفایی کشور بهو وسایل تحصیالت عالی را تا 

 اننعیت از تحصییل کودکی   امم ،بیر ایی  اسیاا   . (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 98

اما . جرم تیقی شده است 7907مصو  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  9 حسب ماده

هیایی   ام بیان تدابیر و ییمانت در مقآن  9 در تدوی  ای  قانون و بویژه ماده گذار قانون ،اوالً

                                                                                                                             
 .«مَثَلُ الَّذی یَتَعیَّمُ فی کِبَرِهِ کَالَّذی یَکتُبُ عَیَ  المانِ یَتَعیَّمُ فی صِغَرِهِ کَالنَّقشِ فِی الحَجَرِ، ومَثَلُ الَّذی ». 7

انما قیب الحدث کاالرض الخالیه، ما القی فیها م  شین قبیته، فبادرتک باالد  قبل ان یقسو قیبک و یشیتغل  ». 6

 .«لبک

 .«مُروا أوالدَکُم بِطَیَبِ العِیمِ: السالم اإلمام عییّ عییه». 9
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از ایی  رو پیرداخت  بیه ممانعیت از      و برای جیوگیری از اذیت و آزار کودکیان بیوده اسیت   

گذار قصد حمایت از حقوق کودکان را داشت  اگر قانون ،ثانیاً. تحصیل فاقد مویوعیت است

حصییل  پرداخت و صیرفاً بیه ذکیر و حماییت از حیق ت      الزم بود به دیلر حقوق آنان نیز می

جوانیان ایرانیی،    با وجود قانون وسیایل و امکانیات تحصییل اطفیال و     ،ثالثاً. کرد بسنده نمی

بر فیرض متیروک شیدن قیانون میذکور و ییرورت        ،رابعاً. نیازی به ویع قانون جدید نبود

ای مستقل به ای  موییوع اختصیاص یابید و طیی آن      الزم بود ماده ،ای جدید تدوی  مقرره

شد که مراد از تحصیل چیست؟ آیا مرتکب جرم دارای ویژگی است  صراحت مشخص می به

تواند مرتکب ای  جرم شود؟ عدم وجود امکانیات متعیارل در محیل     که هر فردی می یا ای 

سبب معافیت متهم  ،زندگی شخص یا فقر اقتصادی متهم یا عدم توفیق کودک در تحصیل

چه مقطعی موردنظر اسیت؟ آییا   تحصیل تا  گردند؟ از مجازات یا سبب عدم تحقق جرم می

 فراهم کردن موجبات ترک تحصیل نیز مشمول ماده است؟

می  وسیایل و  أدر تیدوی  قیانون تی    7969 گیذار سیال   تدبیر قانونکه رسد  نظر می به

 تر از مقرره مندرج در ماده ثر و کاملؤامکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، منطقی، م

 7969سیال   زییرا در قیانون   ؛است 7907 نوجوانان مصو قانون حمایت از کودکان و  9

 به فراهم بودن موجبات تحصیل توجه شده است و صراحت اعالم شده مراد از تحصیل به

که هدل نهایی آن بود  تر ای  است و مهم گردیدهویژگی مرتکب جرم تعیی   و همچنی ،

ثیری در أتی  زییرا صیرل مجیازات مرتکیب     ؛تا کودک به حق انجام تحصییل ناییل گیردد   

 904صصی  ،7906 موسوی مقدم،و  ظاهری)اش ندارد دستیابی کودک به حق از دست رفته

 .(900 و
و نوجوانان تقریباً توانسته است ای  انتقادات وارد بر  اطفالاز الیحه حمایت از  1ماده 

دست آوردن حق تحصییل   واقع توانسته است در به را پوشش دهد و به 7907 قانون سال

می  وسیایل و امکانیات تحصییل    أیر داشته باشد و همچنی  قانون متیروک تی  ثأکودک ت

ماده برای کسانی که مجیدداً  ای  چنانکه در تبصره  ،اطفال و جوانان ایرانی را زنده کرده

 .در نظر گرفته استرا تری یدمرتکب نق  ای  حق شوند مجازات شد

  یوا  فوت به منتهی نوجوانان و اطفال به نسبت اشخاص انگاری سهل و توجهی بی. 9-2

 ... یا جراحت یا نقصان یا صدمات

 اشیخاص  انلاری سهل و توجهی بی درخصوص نوجوانان و اطفال از حمایت الیحه 4 ماده
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 جراحت یا نقصان یا صدمات یا فوت به منتهی نوجوانان و اطفال به نسبت والدی  از غیر

 والیدی   از غیر اشخاص انلاری سهل و توجهی بی اثر در هرگاه»: دارد می مقرر چنی ...  یا

 زییر  شرح به دیه پرداخت بر عالوه مقصر شود، واقع زیر نتایر نوجوانان و اطفال به نسبت

 :شود می مجازات

 مجیازات  قیانون  پینر  درجه حبس مجازات به مورد حسب نوجوان یا طفل فوت( ال،

 اسالمی؛

 ییا  عقیل  زوال عضو، افتادگی کار از یا نقص قطع، منافع، یا حواا از یکی فقدان(  

 ییا  جائفیه  نیوع  از جراحیت  ایراد یا و روانی یا جسمی دائمی یا العالج صعب بیماری بروز

 اسالمی؛ مجارات قانون شش درجه مجازات به مورد حسب باالتر

 بیروز  ییا  و اعضیان  دیلیر  ییا  اسیتخوان  شکستلی منافع، یا حواا از یکی نقصان( پ

 ؛اسالمی مجازات قانون هفت درجه حبس مجازات به روانی بیماری

 و(  ) بندهای از یک هر شمول عدم صورت در گردن یا و صورت و سر جراحت( ت

 اسالمی؛ مجازات قانون هشت درجه حبس مجازات به( پ)

 حسیب  مسیتمر  و شدید انلاری سهل و توجهی بی از ناشی عاطفی یا جنسی آزار( ث

 .اسالمی مجازات قانون هشت درجه های مجازات از یکی به مورد

 شود، ماده ای  مویوع نتایر به منجر والدی  انلاری سهل یا توجهی بی هرگاه -تبصره

 .«شوند می محکوم فوق بندهای در مندرج حداقل تا مجازات به مورد حسب

 6 میاده  در خصیوص  ایی   در نیز 7907 مصو  نوجوانان و کودکان از حمایت قانون

 بیه  شیود  موجب که نوجوانان و کودکان آزار و اذیت نوع هر» که، است کرده مقرر چنی 

 بیه  را آنیان  روان ییا  جسیم  سیالمت  و شود وارد اخالقی و روانی یا جسمانی صدمه آنان

 و صیدمه  هرگونیه »: گوید می قانون همان 9 ماده در سسس. «است ممنوع اندازد مخاطره

 و سیالمت  عمیدی  گیرفت   نادییده  و کودکیان  روحیی  و جسیمی  شکنجه و آزار و اذیت

 روز یک و ماه سه به مرتکب و ممنوع آنان تحصیل از ممانعت و جسمی و روانی بهداشت

. «گیردد  می محکوم نقدی جزای ریال( 7808880888) میییون ده تا و حبس ماه شش تا

 و اسیت  عمیومی  جرایم زمره در جرایم، از دسته ای  مذکور، قانون 6 ماده براساا یمناً

 .ندارد خصوصی شاکی شکایت به نیازی

 از را والیدی   خود اخیر اصالحات در نوجوانان و اطفال از حمایت الیحه 4 ماده صدر

 به منتهی نوجوانان و اطفال به نسبت اشخاص انلاری سهل و توجهی بی در اشخاص سایر
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 مصیو   قانون که درحالی ،است نموده مستثنی...  یا جراحت یا نقصان یا صدمات یا فوت

 منتهی های مهارت عدم و مباالتی بی و احتیاطی بی عنوان با الیحه اولیه نلارش و 7907

 کیه  هرچنید  ،بیود  نمیوده  قیمیداد  یکسان را اشخاص سایر و والدی  اقدامات صدمات، به

 حیداقل  مشیمول  را والیدی   و اسیت  کیرده  اشیاره  والیدی   اقیدامات  به فوق ماده تبصره

 .است نموده بیان ماده ای  های جازاتم

 نیییز 7907 مصییو  نوجوانییان و کودکییان از حمایییت قییانون 1 مییاده براسییاا البتییه

 مصییو  اسییالمی مجییازات قییانون( 64) مییاده چییارچو  در والییدی  تربیتییی اقییدامات»

 قییانون اییی  شییمول از 74/7/7979 مصییو  مییدنی قییانون( 7714) مییاده و 1/4/7918

 بیه  ای اشیاره  هیچ نوجوانان و اطفال از حمایت الیحه فعیی اصالحیه اما. «است مستثنی

کیه   میدنی  قیانون  و اسیالمی  مجازات در قانون هرچند مویوع است ننموده مویوع ای 

 بسی ولی ،دارد حاکمیت خاص قانون اشاره شده است و قانون عام بر هستند عام قوانی 

 والدی  تربیتی اقدامات درخصوص مورد ای  در حمایت الیحه گذار قانون که بود سزاوارتر

 بیرای  مجیازات  حیداقل  شمول بر که تبصره فحوای در هرچند ،کرد می اشاره صراحت با

 .است مستتر والدی  تربیتی اقدامات از است، حمایت کرده اشاره والدی 

 موییوع  بیه  کیه ای  الیحیه   61 تا 1 مواد بی  در که است ذکر به الزم زمینه ای  در

 است کرده مستثی را والدی  اقدامات 4 ماده صدر تنها است پرداخته ها مجازات و جرایم

 اشیاره  نییز  والیدی   بیه  صراحت به یا مواد سایر در و است نموده اشاره آن به تبصره در و

 پوشیش  تحیت  مطروحه مویوعات در نیز را والدی  «... هرکسی» بیان با یا و است کرده

 .است داده قرار

 انلیاری  سیهل  و تیوجهی  بیی  صیورت  در که ماده ای  تبصره با والدی  کردن مستثنی

 بیه  ... ییا  جراحیت  ییا  نقصیان  ییا  صیدمات  یا فوت به منتهی نوجوانان و اطفال به نسبت

 مییزان  کیه  ایی   چیه  ؛باشید  نمی صحیحی اقدام نظر به ،گردند می محکوم مجازات حداقل

 مییزان  اسیت  ممکی   و دارد ثیرأتی  صیدمات  ییا  فیوت  وقوع در انلاری سهل و توجهی بی

 کیه  بیود  سزاوارتر لذا .باشد نداشته تناسب حداقیی مجازات میزان با والدی  انلاری سهل

 میورد  مییزان  یک در اشخاص سایر و والدی  ،فصل ای  مواد سایر مانند نیز ماده ای  در

 .گرفتند می قرار مجازات سنجش

 نلارنیده  نظیر  بیه  نوجوانیان  و اطفیال  از حمایت الیحه 4 ماده صدر اولیه نلارش مت 

 احتییاطی،  بیی  هرگیاه »: داشیت  میی  مقیرر  فوق مت . بود فعیی اصالحیه از تر کامل بسیار
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 قانونی سرپرستان یا اولیا والدی ، سوی از نظامات رعایت عدم یا مهارت عدم مباالتی، بی

 امور در یا و دارند برعهده را نوجوان و کودک از مراقبت که اشخاصی یا نوجوان و کودک

 مرتکیب  شیود،  زییر  نتیایر  بیه  منتهیی  نماینید،  می فعالیت نوجوانان و کودکان به مربوط

 «... :شود می مجازات زیر شرح به مورد حسب مقررات، طبق دیه پرداخت بر عالوه

 بییان  را آن جزئییات  و نمیوده  تشیریح  را مویوع کامل طور به که ای  یم  فوق مت 

 کیه  را میواردی  نظامیات،  رعاییت  عیدم  یا مباالتی بی و احتیاطی بی معیار با ،است داشته

 و اذییت  شیمول  از دهنید  می انجام کودک تربیت درخصوص قانونی سرپرستان یا والدی 

 و سالمت عمدی گرفت  نادیده و آزار و اذیت نوع هر کیی، بیان یک با و دانسته جدا آزار

 عیدم  و مباالتی بی احتیاطی، بی موارد از یکی زیرمجموعه در را جسمی و روانی بهداشت

 سیوی  از. اسیت  شیده  شیامل  نییز  را دیلر موارد سبب ای  به و داده قرار نظامات رعایت

 مصو  نوجوانان و کودکان از حمایت قانون در که وقوع قابل صدمات انواع بیان با دیلر،

 بییان  مشخص طور به را صدمه نوع هر مجازات معیار اوالً، است نشده اشاره آن به 7907

 های مجازات مقررات، طبق دیه پرداخت بر عالوه مرتکب که ای  بیان با ثانیاً، و است کرده

 هیای  مجیازات  عنیوان  بیه  و نوجوانیان  و اطفیال  حقوق از بیشتر حمایت برای را ماده ای 

 بیان با 9 ماده در 7907 سال گذار قانون که درحالی ،است کرده مقرر تتمیمی و تکمییی

 سایر با آن جمع امکان و شده قوانی  تداخل دچار نقدی، جزای و حبس مجازات نوع دو

 .است کرده نفی را قوانی 

 نوجوان یا طفل به نسبت جنسی استفاده سوء یا آزار. 9-3

هرکس نسیبت بیه طفیل ییا     » :دارد و نوجوانان بیان می اطفالالیحه حمایت از  78 ماده

کیه مشیمول مجیازات حید      صیورتی زار یا سون استفاده جنسی شیود، در نوجوان مرتکب آ

دییده، شیرایط مرتکیب و آثیار جیرم،       باشد با درنظر گرفت  شرایطی مانند ویعیت بیزه ن

 :شود ترتیب زیر مجازات می به

آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عن، به مجازات حبس درجیه پینر قیانون     -7

 مجازات اسالمی؛

سایر آزارهای جنسی تماسی بیه مجیازات حیبس درجیه شیش قیانون مجیازات         -6

 اسالمی؛

هیای درجیه    آزار جنسی غیر تماسی توسط محارم یا با عن، به یکیی از مجیازات   -9
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 هفت قانون مجازات اسالمی؛

هیای درجیه هشیت قیانون      سایر آزارهای جنسی غیر تماسی به یکیی از مجیازات   -9

 مجازات اسالمی؛

کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عریه، در اختیار قرار گیرفت ، وادار   بهره -6

نلاری یا سون استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنر قانون  جیر کردن برای هرزهیا ا

 زات اسالمی؛امج

در دسترا قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهج  یا مبتذل به طفل یا نوجیوان   -7

 به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسالمی؛

لیید، توزییع، تکثییر، نمیایش، فیروش و      استفاده از طفل و نوجوان برای تهییه، تو  -1

نلهداری آثار سمعی و بصری مستهج  یا مبتذل، حسب میورد بیه مییانلی  حیداقل و     

 حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عریه، معامیه یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهج   -0

گیری شده و یا حمل و نلهیداری آنهیا بیه     بهره یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان

 های درجه شش قانون مجازات اسالمی؛ یکی از مجازات

منظور هرگونه آزار جنسیی   برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به -4

 .«های درجه شش قانون مجازات اسالمی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات

ارتکا  عمیل منیافی   »استفاده جنسی با اصطالح  آزار یا سون ،الیحهدر نلارش اولیه 

هیرکس بیا کیودک و نوجیوان     »: طور کیی بیان نمیوده بیود   بیان گردیده بود و به «عفت

که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تیا سیه    صورتی مرتکب عمل منافی عفت شود، در

صدمه جسیمی ییا روانیی بیه     هرگاه رفتار مرتکب منتهی به . شود سال حبس محکوم می

 .«شود بر پرداخت دیه به دو تا پنر سال حبس محکوم می کودک و نوجوان شود، عالوه

خوبی مویوع آزار یا سون استفاده جنسیی مطیرح و انیواع آن     اما در اصالحیه اخیر به

طیور جداگانیه    به... که حتی آزارهای تماسی و غیر تماسی و ارتباطات مجازی و  طوری به

 .بینی گردیده است و مجازات متناسب پیشمطرح 

آزار یییا صییراحت بییه  بییه 7907 مصییو حمایییت از کودکییان و نوجوانییان در قییانون 

 9 و 6 عمل منافی عفت اشیاره نشیده اسیت بیکیه تنهیا در میواد      سوناستفاده جنسی یا 

 .توان مفهوم آن را در کیماتی مانند صدمه جسمانی یا روانی یا اخالقی مشاهده کرد می

که عمل منافی عفت مشیمول مجیازات حید     درصورتیکه شود  ای  ماده اشاره می در
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...  نباشد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد به ای  ترتیب ای  ماده شامل زنا و لیواط و 

آید که اگر دو کودک با  پیش می پرسشای   «هرکس»از سوی دیلر با لف  . نخواهد شد

شیوند و بایسیتی    ای  صورت حد بر آنها شیامل نمیی  همدیلر عمل زنا را انجام دهند، در 

حال آیا بایستی به مجیازات ایی  میاده نییز      ،براساا قوانی  و شرع اسالمی تعزیر شوند

 ؟محکوم شوند

 و نوجوان از دیدگاه فقهی طفلبا  آزار یاء سواستفاده جنسی  .9-3-9

نابالغ زمیانی کیه زنیا    بر پسر و دختر » :فرماید می «تحریر االحکام» در کتا  عالمه حیی

نیز  شیخ طوسی 7.(7669ص ،7910 حیی،عالمه )«شوند دیب میأکنند حدی نیست بیکه ت

 شییخ )«شیود  دییب واجیب میی   أبر پسر و دختیر زناکیار ت  »: فرماید می «النهایه» در کتا 

 6.(747ص تا، بی طوسی،

نییز  حسب نظر حاکم است و میزان س  کودک  رب ،دیبأالبته الزم به ذکر است که ت

تر است از  دیب و تعزیر او سختأیعنی کودک نزدیک به بیوغ ت؛ در ای  امر مدخییت دارد

طیور زمیان و مکیان     همی . کودکی که فاصیه سنی کمتری نسبت به کودک مراهق دارد

هیای   مثالً اگر کودکی در ماه رمضان کیه از میاه   ؛ثر استؤدیب مأت و یع، تهم در شدّ

 .تر خواهد بود دیب او سختأا است زنا کند کیفر و تمقدّ

دییب  أنظر دارند که حدی بر کودک نیست بیکه فقیط ت  لی اتفاقیمجفقها  ،هرحال به

 امامییه بیر ایی  مطییب رواییاتی اسیت کیه از ائمیه معصیومی           یشود و دلیل فقهیا  می

 .(770 و 774صص ،7901 فرقانی،)رسیده است السالم عییهم

 آزار و سوء استفاده جنسیانواع . 9-3-2

جرایم جنسی کیه  میان در . شود لواط است یکی از جرایم جنسی که عییه اطفال ارتکا  می

بیر   چراکیه عیالوه   ؛بیارتری  آنهاسیت   تیری  و زییان   یابند، لواط زشیت  عییه اطفال ارتکا  می

پاشد و جامعه را به نیستی  ها را از هم می های جسمانی و روانی وارده بر طفل، خانواده صدمه

 .(698ص ،7974 فی ،)دهد رذایل اخالقی را در میان مردم گسترش میکشاند و  می

پیدوفییی اسیت کیه در کشیور میا در       ،بیا کودکیان   یکی دیلر از اعمال منافی عفیت 

                                                                                                                             
 .«دباؤاذا زینا بل ی َةحّد علی الّصبی َو الّصب ال». 7

 .«دیبأالّت ةو َیجهُب َعلی الصبی َو الّصبی». 6
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از نظیر قیوانی     پییش از ایی  الیحیه    کیه  معیرول اسیت  « بازی بچه» اصطالح عامیانه به

یی  حییث حماییت خاصیی     و بیرای اطفیال از ا  بود شمار نیامده  مویوعه صراحتاً جرم به

که جمهوری اسالمی ایران  - 7404 ، لک  کنوانسیون حقوق کودکبودبینی نشده  پیش

در مقام حمایت از اطفال در  - به ای  کنوانسیون میحق گردیده است 7916 نیز در سال

: جمیه پدوفییی برآمده و اذعان داشته است کیه  برابر تمام اشکال سوناستفاده جنسی م 

گردند که از کودکان در برابر تمام اشیکال   کشورهای طرل کنوانسیون متعهد میتمامی 

ها و استثمارها در رفتارهای جنسی عییه کودک، حمایت کنند و از هیر نیوع    سوناستفاده

شیود اعیم از    عمیی که موجب ایرار و ایذان و آزار کودک در جهت سودجویی افیراد میی  

آمییزش غیرقیانونی، اسیتفاده از کودکیان در     انلییز، لیواط و هیر نیوع      های شهوت تماا

های پورنیوگرال، ربیودن کودکیان، قاچیاق کودکیان و       و فییم ها گری، تهیه عکس فاحشه

آنها، سوق دادن آنان به استفاده از میواد مخیدر، توزییع و خریید و فیروش میواد        ةمعامی

جنسی از ای  استفاده نمخدر، آلوده کردن آنان با مشروبات الکیی و داروهای مخدر و سو

ت و بیدون هرگونیه مالحظیه    طریق، شکنجه و آزارهای جنسی جیوگیری کنند و با شیدّ 

 .اجتماعی یا سیاسی از ای  مجرمان، آنان را مجازات نمایند

گذار الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان در تکمیل از کنوانسیون در  خوشبختانه قانون

ی جنسی تماسی و غیرتماسی ایی  موییوع را   با اشاره به آزارها 78ماده  9تا  7بندهای 

 .است داشتههای متناسب را مقرر  انلاری نموده و مجازات جرم

در قانون مس ولیت میدنی بیرای    7994 مقن  ایرانی پیش از ای  و در سالهمچنی  

های مالی جنسی اشیاره نمیوده    های معنوی ناشی از سوناستفاده بار به مطالبه زیان اولی 

سیازوکار اجیرای    ،لذا در عمل. است مصادیق ای  مطالبات را تبیی  ننموده اما اوالً. است

ر دیده اناث اشاره شیده و در میورد اطفیال میذکّ     صرفاً به بزه ،ثانیاً. باشد آن مشخص نمی

دختری که در اثر حییه یا تهدید »: ای  قانون 4 موجب ماده به. سکوت اختیار شده است

تواند از مرتکب  دن، حایر به همخوابلی نامشروع شده میو یا سوناستفاده از زیردست بو

 .(699ص ،7904 جوانمرد،)«های معنوی بنماید های مادی مطالبه زیان عالوه از زیان

بدون  خصوص کودکان و نوجوانانِ در ،و نوجوانان اطفالکه الیحه حمایت از  حال آن

بیر   الیحیه در واقیع عیالوه    78با استفاده از اصطالح سون استفاده جنسی در ماده اختیار،

هرچنید در   ،نموده است های روانی و معنوی نیز مجازات مقرر برای زیان های مادی زیان

هیای روانیی و معنیوی ذکیر گردییده بیود و بسیی         نلارش اولیه ای  ماده صیراحتاً زییان  
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  عنوان یک بند یا تبصره نیز بیه ایی   تر خواهد بود تا در ادامه بندهای ای  ماده به مناسب

 .صراحت اشاره گردد مویوع به

 فراهم کردن موجبات ارتکاب به خودکشی کودکان و نوجوانان. 9-9

موجبیات   هیر نحیو   به کسهر» :دارد بیان می و نوجوانان اطفالالیحه حمایت از  79 ماده

حد نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات  یا طفلارتکا  به خودکشی 

ترتییب زییر مجیازات     بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به عالوهقصاص نشود، یا 

 :شود می

بیه  و نوجیوان شیود،    طفلموجب خودکشی منجر به فوت  ،مرتکب رفتارهرگاه ( ال،

 ؛مجازات حبس درجه پنر قانون مجازات اسالمی

منجیر بیه ورود   ولیی   ،شیود نو نوجوان  طفلمرتکب موجب فوت  اتهرگاه اقدام(  

بیه مجیازات حیبس درجیه شیش قیانون       و نوجوان شود  طفلیا روانی به  آسیب جسمی

 ؛مجازات اسالمی

به مجازات حیبس درجیه هشیت قیانون     ثر واقع نشود، ؤهرگاه اقدامات مرتکب م( پ

 .«مجازات اسالمی

توانید مبنیای    یکی از اموری که می و ی در زمینه کودکان داردفراوان قرآن کریم آیات

ها قبل از اعالمیه جهانی حقوق کیودک و   اسالم آن را سال مباحث حقوق کودک باشد و

سوره نسان خطا  به پدران و مادران بیان شیده   4 در آیه ،کنوانسیون مربوطه بیان کرده

کنید کیاری نکننید کیه موجیب بیمیاری، گرفتیاری،         خداوند به آنهیا گوشیزد میی   . است

ْن كوا مهَرْو َتذین َلاّل خَشْلَی َو»: فرماید و می بختی کودکان خود شوند افتادگی و نلون عقب

و آنان کیه اگیر   یعنی  ؛«دیدًاَس ْواًلقولوا َقْلَی َو قوا اللَهتَّْلَیْم َفیههَلخافوا َع عافًاضه ًةیَّّرْم ُذههفهْلَخ

جای بلذارند، بر آینده آنان بیم دارند، باید از ستم بر یتیمیان   فرزندان ناتوانی از خود بر

 .جا و درست گویند باید از خدا پروا دارند و سخنی بهپس . مردم نیز بترسند

اگیر شخصیی طفیل      خیویی اههل آییت نظیر   بیه  ،خصوص امر به خودکشیی کیودک   در

شود  قتل برسد آمر قصاص می ترتیب طفل به غیرممیزی را به خودکشی امر کرده و بدی 

زیرا در ایی  صیورت قتیل مسیتند بیه خیود        ؛شود باشد قصاص نمی و اگر طفل ممیز می

 .(71ص تا، خویی، بی)مقتول است

، اکراه در قتیل و ییا   7946مصو  قانون مجازات اسالمی  916 در ای  خصوص ماده
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اگر کسیی را وادار بیه قتیل دیلیری      است و دستور به قتل دیلری را مجوز قتل ندانسته

کننیده و   شود و اکراه قصاص می ،بکنند یا دستور به قتل رساندن دیلری را بدهند مرتک

 .شود آمر به حبس ابد محکوم می

فراهم کردن موجبات ارتکا  به خودکشی همانند  ،یادشدهقانون  916 ماده موجب به

الیحیه حماییت از    79 همی  سبب است که میاده  به. ترغیب کردن به قتل دیلری است

واقع که در «... قصاص نشودحد یا و مشمول مقررات  ...» :دارد بیان می و نوجوانان اطفال

 .شود قانون مجازات اسالمی است که مشمول مقررات قصاص می 916 موجب ماده به

 کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان برخالف مقررات قانون کار بهره. 9-5

 در کیه  اسیت  رفتیار  سیون  مصادیق از دیلر یکی نوجوانان و اطفال از اقتصادی کشی بهره

 خیالل  بر شخصی هر»: است شده تعیی  مجازات آن برای صورت ای  به الیحه 76 ماده

 ایی  ( 6) ماده مویوع نوجوانان و اطفال از اقتصادی کشی بهره مرتکب کار قانون مقررات

 قانون شش درجه حبس مجازات به کار قانون در مذکور های مجازات بر عالوه شود، قانون

 .«شود می محکوم نیز اسالمی مجازات

 شمول برای شمسی تمام سال هجده س  بودن مشخص نیز الیحه 6 ماده از مقصود

 .شود می شمسی تمام سال هجده زیر افراد شامل که است قانون ای 

 کیارگیری  به» : است کرده تعری، گونه ای  را اقتصادی کشی بهره نیز 7 ماده( ث) بند

 لحیاظ  از کیه  خیدمتی  ییا  کار به او گماردن یا کردن وادار یا و نوجوان و طفل غیرقانونی

 ییا  مضیر  وی بیرای  نوجوان و طفل ویعیت به نظر با اجتماعی یا اخالقی روانی، جسمی،

 .«باشد خطرناک

 از کمتیر  افراد گماردن کار به»: است نموده بیان صراحت به 14 ماده در نیز کار قانون

 را تمیام  سیال  70 تیا  76 بیی   کارگرای  قانون،  08 ماده و« است ممنوع تمام سال 76

 می أتی  سازمان توسط باید استخدام بدو در» که است نموده بیان و نامیده نوجوان کارگر

 ایی  قیانون،   09 تیا  07 میواد  همچنی  .«گیرد قرار پزشکی های آزمایش مورد اجتماعی

 درهمیی  قیانون،    09 میاده  و اسیت  نمیوده  بییان  نوجیوان  کارگر برای را خاصی شرایط

 بیرای  شیود  میی  انجام آن در کار که شرایطی با آن ماهیت عیت به که کارهایی و مشاغل

 تمیام  سیال  70 را کار س  حداقل باشد، آور زیان نوجوانان و کارآموزان اخالق یا سالمتی

 میواد  متخیفان برای را هایی مجازاتنیز  کار قانون 717 و 716 مواد. است کرده مشخص
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 .است گردیده تعیی  کارگر مزد مبنای بر ها مجازات ای  که است نموده بیان 09 تا 08

 و سیال  76 زییر  نوجوانیان  و اطفیال  گمیاردن  کیار  بیه  کییی  صیورت  به ،اساا ای  بر

 جیرم  و ممنیوع  نییز  سال 70 تا 76 برای اخالق یا سالمتی برای بودن آور زیان درصورت

 اسیت  گردیده مشخص مجازات نوجوانان و اطفال از حمایت الیحه 76 ماده طبق و بوده

 .گردید خواهد اعمال کار قانون های مجازات بر عالوه که

 اسیت  جرم ارتکا  در نوجوانان و اطفال از استفاده نیز اقتصادی کشی بهره از بخشی

 اصیالحیه  در ولی بود گرفته قرار انلاری جرم مورد مجزا طور به الیحه اولیه نلارش در که

 .باشد می مشخص نیز اقدام ای  ممنوعیت مختی، مواد فحوای در اخیر

 هرگونیه »: دارد میی  مقیرر  7907 مصو  نوجوانان و کودکان از حمایت قانون 9 ماده

 قبییل  از خیالل  اعمیال  ارتکا  منظور به کودکان کارگیری به و کشی بهره فروش، خرید،

 تیا  میاه  شیش  بیه  وارده خسیارات  جبیران  بیر  عالوه مورد حسب مرتکب و ممنوع قاچاق،

 مییییون  بیست تا ریال( 7808880888) میییون ده از نقدی جزای به یا و زندان سال یک

 .«شد خواهد محکوم ریال( 6808880888)

 در نوجوانیان  و کودکیان  از کشیی  بهره جرم ،7918 مصو  اسالمی مجازات قانون در

 بیوده  مواجیه  شیدیدتری  مجیازات  با گری، تکدی چون خاصی مصادیق در خالل، اعمال

 ییا  صیغیر  طفیل  هیرکس »: داشیت  میی  بییان  قیانون  ای  179 ماده مثال، عنوان به. است

 کیییه  اسیترداد  و حیبس  سیال  دو تیا  ماه سه به...  دهد قرار تکدّی وسییه را غیررشیدی

 دیلیر،  سیوی  از. «شید  خواهید  محکیوم  اسیت  آورده دست به مذکور طریق از که اموالی

 .دارد را خود خاص مجازات نیز مخدر مواد جرایم ارتکا  در کشی بهره

 اسالمی مجازات قانون در جرم، ارتکا  در نوجوانان و کودکان از استفاده خصوص در

 :اسیت  آمده قانون ای  760 ماده در جمیه از است، شده بیان مواردی نیز 7946 مصو 

 بیه  نمایید  اسیتفاده  خیود  بیه  مسیتند  جرم ارتکا  وسییه عنوان به نابالغ فرد از هرکس»

 مجرمانیه  رفتار در هرکس همچنی . گردد می محکوم جرم همان قانونی مجازات حداکثر

 .«شود می محکوم جرم آن معاونت مجازات حداکثر به کند معاونت نابالغی فرد

 توسط را مال کسی هرگاه»: دارد می بیان سرقت خصوص در نیز قانون ای  616 ماده

 محسو  مباشر کند خارج حرز از ای اراده بی وسییه هر یا حیوان غیرممیز، طفل مجنون،

 از یکیی  مشیمول  میورد  حسیب  آمر رفتار باشد ممیز طفل مباشر که درصورتی و شود می

  .«است تعزیری های سرقت
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 نتیجه

اصطالحی جامع است که هم اقدامات بر عییه تمامیت جسیمانی کیودک و    «رفتار سون»

کیه   درحالی ،شود هم اقدامات و رفتارهای والدی  بر عییه روح و روان کودک را شامل می

صیرفاً   «آزاری کیودک »اصیطالح   7907در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصیو   

هم اقدامات فیزیکی و هیم   ،«رفتار سون»د ولی اصطالح وش اقدامات فیزیکی را شامل می

 .گردد اقدامات دیلری که بر روح و روان کودک اثرگذار باشد را شامل می

کودکان و نوجوانان ممنوع بوده  رفتار با رگونه سونه ،مبنای قواعد فقهی و حقوقی بر

و نوجوانیان بیرای حماییت از کودکیان و نوجوانیان در برابیر        اطفیال و الیحه حماییت از  

 .های متعددی را در مواد مختی، آن ویع نموده است سونرفتار والدی  و دیلران مجازات

نامیه و   ن یعنیی پیمیان  المییی در مورد کودکا تری  سند بی  در مهم ،رفتار بحث سون

تری  سند کشورهای اسالمی در حیوزه کودکیان یعنیی میثیاق حقیوق       همچنی  در مهم

ها را بر حمایت از کودکان  و دولت قرار گرفتهکید أتمورد صراحت  کودک در اسالم نیز به

 .رفتار والدی  و سایر اشخاص امر کرده است و نوجوانان در برابر سون

المیییی و برخاسیته از    راسیتا بیا اسیناد بیی      و نوجوانیان هیم   اطفالالیحه حمایت از 

طور ویژه به مبحث سون رفتار با کودکان اشاره نموده است و  مطالعات فقهی و حقوقی به

طور کامل اشاره  با تشریح مصادیق متعدد آن، به مسائل مهم حوزه کودکان و نوجوانان به

در الیحه حمایت که المییی آمده و آنچه  در اسناد بی که نموده است که با بررسی آنچه 

و نوجوانیان   اطفیال توان به ای  نتیجه رسید کیه الیحیه حماییت از     اشاره شده است می

امیا   ؛مباحیث حیوزه کودکیان را پوشیش داده اسیت     ، المیییی  تر از اسناد بی  بسیار کامل

کیه  اسیت  خیر در بررسی و تصویب آن در مجیس شورای اسالمی باعث شده أسفانه تأمت

رفتارها بیا   های اخیر شاهد زیرپا گذاشت  حقوق کودکان و نوجوانان و انواع سون در سال

 .کودکان باشیم

شیورای  از مرحییه تصیویب در مجییس    ( 7/7/7941مورخ )حال که ای  الیحه اخیراً 

ییید نهیایی و   أبایستی منتظر نظر شورای نلهبان باشیم تیا بیا ت  است عبور کرده اسالمی 

کارایی آن در برخورد با مجرمی  و اشخاصی که حقوق کودکان را زیرپا  اجرای آن شاهد

 .ببینیمگذارند باشیم و ثمره آن را در جامعه  می
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Abstract 
The term "misconduct" is one of the most important innovations in the 

lawmakers' bill protecting children and adolescents, which covers many acts 

against the physical, mental and psychological integrity of children and 

adolescents. The legislator in the bill has tried to give a new insight and 

explain the related words and terms. Therefore, the first clause of the article 

deals with the definition of the term “misconduct”. Misconduct from the 

point of view of the bill is "any intentional act or forbearance that endangers 

the physical, mental, moral, or social health of children and adolescents, 

such as assault, confinement, sexual misconduct, insult and a threat to the 

child or adolescent or to place them in difficult and unconventional 

conditions." Based on this, the importance of evaluating the status of 

misconduct in jurisprudence and law is of particular importance. 

Considering the importance of international documents to children's rights, 

examination of abuses in these documents is also necessary. 
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