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پیشگفتار

آخرین مطالعه جهانی در زمینه کودکان و خشونت نشان می دهد که آزار جسمی 
و جنسی و همچنین بهره کشی از کودکان و نادیده گرفنت آنها در متام جوامع دنیا 
وجود دارد. به خصوص اگر چنین اتفاقاتی در داخل خانواده، جایی که کودک باید 
رشد کند، با عشق و مهربانی مراقبت شود و در برابر خشونت از او حمایت شود؛ 

رخ دهد، بسیار باعث نگرانی خواهد بود.
بنابراین صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( متامی کشورهای جهان را 
یاری می  کند تا از خشونت علیه کودکان پیشگیری منایند. این مساعدت بر اساس 

رسالت یونیسف  برای پشتیبانی از کشورها در احقاق حقوق کودک می باشد.

حق رشد در محیطی بدون خشونت یکی از حقوق انسانی و بنیادین کودک است 
بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق  انسان می باشد.  نیز یک  چرا که هر کودک 
کودک »کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی الزم 
را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، 
صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توام با سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره کشی، از جمله 
سوء استفاده جنسی، در حین مراقبت توسط والد )والدین(، سرپرست )سرپرستان(  

قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند«. 

پرداخته  کودک آزاری  بررسی  به  دولت  همکاری  با   1384 سال  از  ایران  یونیسف 
است. این همکاری شامل کمک های فنی در اصالحات قانونی، آموزش کارکنان 
یاری کودک  تاسیس خط  موارد کودک آزاری،  زودهنگام  برای شناسایی  بهداشت 
برای کودکانی که از خشونت رجن می برند و همچنین اطالع رسانی و حتقیق در این 

زمینه می  باشد.
اقدامات ابتکاری بسیار مهمی از آن زمان تاکنون اجنام شده است، اما مهم ترین 

جنبه این همکاری، تأکید بر پیشگیری بوده است.

پیشگیری وظیفه بسیار دشوار و پیچیده ای است. ریشه های خشونت علیه کودکان 
در خانواده بسیارند. اغلب اوقات چنین مشکالتی از افزایش فشار بر والدین و این 
باور که تنبیه بدنی راه موثری برای کنترل و تربیت کودک است، ناشی می شوند. در 
حالی که مستندات علمی بسیاری  وجود دارند که نشان می دهند تربیت با خشونت 
منجر به بروز مشکالت روانی و پرورشی می شوند. به عنوان مثال روش های آموزشی 
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در مدرسه می شوند.  برای مترکز  توانایی کودک  تضعیف  باعث  با خشونت،  همراه 
این روش ها اعتماد به نفس کودک را کاهش داده و منجر به رفتار غیراجتماعی یا 
مشکل خودآزاری کودک می شوند. تنبیه بدنی کودکان از بعد اخالقی نیز مردود 

کتک زدن انسانها کار اشتباهی است. کودکان نیز انسان هستند.«   است: 
به طور کلی هرگونه سهل انگاری، آزار روانی و جسمی کودک غیرقابل قبول است؛ 
اجتماعی  رفتار  باعث  گذاشته،  منفی  تاثیر  کودکان  آموزش  و  سالمت  بر  زیراکه 

ناپسند شده، شان و حقوق آنها را نقض می کند.   

با توجه به موارد ذکر شده، برای پیشگیری از هرگونه کودک آزاری اقدامات منسجم 
و بنیادین باید اختاذ شود. برای حمایت از کودکان و نوجوانان و مجازات افرادی 
که مرتکب کودک آزاری می شوند نیاز به لوایح قانونی است. خدمات اجتماعی باید 
برای حمایت و مشاوره با کودکان آسیب دیده و خانواده هایشان ارائه گردد. در این 
راستا، هم چنین نیاز زیادی وجود دارد تا دانش و آگاهی بخش های مختلف جامعه 
در زمینه پیشگیری از کودک آزاری افزایش یابد. باال بردن آگاهی عمومی به تنهایی 
منی تواند یک هدف باشد لذا این موضوع باید به شکل مشخص تری تفسیر گردد: 

تغییر نگرش و رفتار.
بدین دلیل است که انتقال دانش و مهارت های الزم در زمینه تربیت بدون خشونت 
و آموزش والدین، معلمان، کسانی که حتی برای مدت کوتاهی از کودکان مراقبت 

می کنند و هرکس که نقشی در زندگی کودک بازی می کند، بسیار مهم است.
این  ایران، روحانیون و علما و محققان مذهبی نقش آفرینان بسیار مهمی در  در 
حرکت بزرگ خواهند بود. آنان نفوذ بسیار باالیی در جامعه دارند و افکار و اعمال 
میلیون ها انسان با ایمان را هدایت می کنند. آنان از قدرت اخالقی و معنوی زیادی 
برای تاثیرگذاری بر عقاید و رفتارهای اجتماعی، خصوصا در مواردی مانند ازدواج، 

زندگی خانوادگی و پرورش کودکان برخوردار هستند.
یونیسف ایران از علما و رهبران مذهبی برجسته کشور برای مقابله با خشونت علیه 
کودکان تقاضای حمایت و همکاری کرده است. متامی روحانیون و مراجع مذهبی 
که یونیسف بدین منظور از آنان تقاضای مالقات منود، بالفاصله پاسخ دادند و در این 
مالقات ها نگرانی خود را نسبت به این مشکل ابراز کردند که نه تنها در ایران بلکه 
در کشورهای دیگر نیز خشونت در برخی خانواده ها روابط بین والدین و کودکان  را 
حتت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از آنها موافقت کردند که دانش و دیدگاه های مذهبی 
خود را در رابطه با تربیت بدون خشونت در اختیار یونیسف و حوزه وسیع تری از 
مخاطبین قرار دهند. به این ترتیب علما و رهبران مذهبی براساس مطالعه متون 
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مذهبی و جتزیه و حتلیل بخش های مربوطه، هفت سوال یونیسف را پاسخ دادند که 
راه های صحیح تربیت اسالمی را به تفصیل شرح می دهد. 

ما عمیقا از صداقت و روحیه همکاری رهبران مذهبی ایران کمال امتنان را داریم و 
امیدواریم که خوانندگان این کتاب از رهنمودهای مذهبی در زمینه بهترین راه های 

پرورش کودک استفاده کنند. 
بزرگ  از مراجع  از نظریات و رهنمودهای هفت تن  این کتاب مجموعه ای است  
مذهبی که دانش و آگاهی باالیی نسبت به منابع غنی اسالمی در زمینه آموزش، 

پرورش و تربیت کودک دارند.
بدون شک، گوناگونی نظرات بیان شده در این کتاب نشان  د    هنده پویایی فقه شیعه 
بوده و نشان می دهد که همکاری رهبران مذهبی می تواند نقش بسیار مهمی  در 
احقاق حقوق کودک در ایران ایفا کند. در حالی که تعدد و تکثر نظرات در رابطه با  
سوال های مطرح شده مبنی بر این که چه نوع تنبیهاتی مجاز هستند، وجود دارد 
اما یک اصل قوی مشترک در متامی این سخنان وجود دارد و آن این که: »بهترین 

راه تربیت کودک همان تربیت با مهربانی و صبورانه است«.  
بدون  و  مهربانی  با  تربیت  اهمیت  به  و  است  موافق  اصل  این  با  کامال  یونیسف 
به وجود  کودک،  پرورش  راه  بهترین  که  داریم  اعتقاد  ما  می کند.  تاکید  خشونت 
آوردن محیطی خانوادگی بدون خشونت است و ما امیدواریم که این کتاب در ترویج 

آموزش با مهربانی در همه حوزه های زندگی اجتماعی کودک موثر باشد.
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زندگینامه 

آيت اهلل العظمی موسوى اردبيلى در سال 1304 شمسی در اردبيل به دنیا آمد. ایشان 
حتصيالت خود را در سن شش سالگى با ورود به مكتب خانه و فراگیری قرآن آغاز 
كردند و در سال 1322 برای  حتصيالت به شهر قم مهاجرت منودند. وی هم چنین 
مدت دو سال و اندی در جنف اقامت کرده و در محضر علمای بزرگ به حتصیل 

پرداختند. 

ایشان در سال 1348 جهت منسجم كردن اقدامات فرهنگى، مؤسسه خيريه مكتب 
4مدرسه  فرهنگى،  مركز  يك  مسجد،  باب   3 كه  كردند  تأسيس  را  اميراملؤمنني  
در  و  تأسيس شده  موسسه  اين  توسط  تاكنون  دانشگاه  و  دبيرستان  و  راهنمائى 
حال فعاليت هستند. پس از پیروزی انقالب، ايشان با همکاری دوستان به تدوين 
با موازين شرع و فقه  آنها  انطباق  و  قوانني كيفرى، جزائى و حقوقى دادگسترى 
از انقالب اسالمی در مست های علمی و  اسالمى پرداختند. ایشان در دوران بعد 
اجرایی قرار گرفتند که از آن جمله می توان به عضویت در شورای انقالب اسالمی، 
دادستانی کل کشور، عضویت در مجلس خبرگان و شورای عالی انقالب فرهنگی 
اشاره کرد. ایشان همچنین در دهه اول انقالب اسالمی باالترین مقام قضایی کشور 
یعنی ریاست دیوان عالی کشور را به عهده داشتند. در شهريور 1368 آيت اهلل العظمی 
اردبيلى به قم هجرت منودند. ایشان در این مدت ضمن ادامه تدریس و  موسوى 

حتقیق دانشگاه مفيد را راه اندازی منودند. 

آیت اهلل العظمی عبدالکریم موسوی اردبیلی
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انسانى  به جامعه  راستاى خدمت  در  براى همه كسانى كه  توفيق  آرزوى  با       
فعاليت  نيستند  احقاق حقوق خويش  بر  قادر  ناتوان كه  و  اقشار ضعيف  خصوصًا 
مى منايند، به طور كلى مى توان در پاسخ به پرسش هاى مذكور در نامه مناينده محترم 
دفتر صندوق كودكان سازمان ملل)يونيسف( در جمهورى اسالمى ايران به امور زير 

كه در بردارنده اهتمام ويژه اسالم به امر كودكان در هر زمينه است اشاره منود:

از نعمت هاى بزرگ خداوند براى خانواده وجود فرزند نيكوكار و شايسته  1-يكى 
است كه با رفتار و كردار خويش اسباب سربلندى پدر و مادر را فراهم سازد؛ به چند 

سخن حكيمانه از پيشوايان دين اسالم در اين باره توجه مناييد:1

پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »فرزند شايسته گل خوشبويى است كه خداوند بني 
بندگانش تقسيم منوده است«. 

پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »چند چيز باعث سعادت و خوشبختى فرد مسلمان 
است: همسر شايسته، خانه وسيع، وسيله سوارى راهوار و فرزند صاحل و نيكوكار...«2 

و  شايسته  فرزند  خويش  مؤمن  بنده  از  خدا  »ميراث  صادق عليه السالم:  امام   
درستكارى است كه براى پدرش طلب مغفرت و بخشش منايد«.3 

 امام صادق عليه السالم:»فرد مؤمن پس از مرگ به واسطه سه خصوصيت از ثواب 
و پاداش بهره مند مى گردد: صدقه جاريه اى كه در زمان زندگى اش قرار داده و هنوز 
آثارش باقى است، سنت و روش هدايت گرانه اى كه بنا نهاده و پس از مرگ او نيز 

به آن عمل مى شود، و فرزند نيكوكارى كه برايش دعا مى كند«.4 
بن  عيسى  فرمودند:  »رسول خدا صلى اهلل عليه وآله  صادق عليه السالم:  امام   
بعد  بود، سال  برخورد كرد كه صاحبش در حال عذاب  به قبرى  مرمي عليه السالم 
كه از كنار آن قبر عبور مى كرد ديد از عذاب صاحب قبر خبرى نيست، پس با خدا 
كه  حالى  در  كردم  برخورد  قبر  اين  به  پيش  سال  پروردگارا!  گفت:  چنني سخن 
صاحبش عذاب مى شد و امسال اثرى از عذاب او منى بينم؟ خداوند به او وحى كرد: 
فرزند صاحل و شايسته اين شخص به حد رشد و بلوغ رسيد پس راه عبور مردم را 

اصالح كرد و يتيمى را پناه داد، بدين خاطر پدرش را بخشيدم...«5 
 از نظر تعاليم اسالم پدر و مادر بايد توجه منايند كه شخصيت فرزندانشان جزئى 
از شخصيت آنها شمرده مى شود؛ خداوند متعال در قرآن مجيد براى معرفى مقام 
واالى حضرت ابراهيم عليه السالم به ذكر پيامبران و شخصيت هاى بزرگى كه از نسل 
نام  آنها به تفصيل  از  آمدند پرداخته و  او در زمان هاى مختلف بوجود  و دودمان 

برده است.6 

بامسهتعالى

1-وسائلالشيعة،باب2ازابواباحكاماالوالد،ح1،ج21،ص358.
2-بحاراألنوار،ج101،ص98،ح64.

3-وسائلالشيعة،همان،ح6،ص359.
4-بحاراألنوار،همان،ص100،ح80.

5-همان،باب2،ح5،ص359.
6-سورهانعام)6(:آيه84-86.
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شرائط  و  حاالت  از  پاره اى  در  آميزش  از  شوهر  و  زن  اجتناب  بر  ترغيب   - الف 
فرزندى كه  بر  اين موارد  آميزش در  بيان عواقب خطرناك  و  و زمان ها و مكان ها 
به واسطه اين آميزش متكّون خواهد شد، و برعكس ترغيب زن و شوهر بر آميزش 
در حاالت و شرائط و زمان ها و مكان هاى خاصى و بيان آثار سودمند آميزش در اين 

موارد براى فرزندى كه متكّون خواهد شد.7 

 ب - ترغيب مادر بر تغذيه از مواد غذايى حالل و پاك و پاكيزه و مقّوى و داراى آثار 
سودمند در دوران آبستنى و پرهيز از مواد غذايى حرام و غير پاكيزه و مضّر.8 

 ج - سفارش بر اجنام برخى كارها پس از والدت فرزند مثل: سپاسگزارى از خداوند 
در صورت سالمت طفل پس از والدت؛ گفنت اذان در گوش راست وى و اقامه در 
گوش چپش، كه با اين كار در حقيقت عقائد صحيح از بدو تولد بر او عرضه خواهد 
شد؛ ترغيب بر نام گذارى نيكو خصوصًا نام انسان هاى شريف و شايسته، بلكه سزاوار 
است نامگذارى قبل از تولد وى باشد؛ انتخاب »كنيه« مناسب كه در حقيقت به 
منزله نام خانوادگى است؛ پوشاندن لباس متيز و سفيد بر نوزاد؛ اطعام ديگران به  
مناسبت والدت نوزاد كه از آن به »عقيقه« ياد شده؛ تراشيدن موى سر نوزاد و 

صدقه دادن طال يا نقره به اندازه وزن آن به فقرا و تهى دستان.9
 

 د - ترغيب مادر بر شيردادن فرزند خويش در مدت معني همراه با آداب خاص، 
و در صورت ناتوانى وى بر اين امر استفاده از »دايه« مناسب و داراى شرائط ويژه 
از قبيل: زشت نبودن قيافه و داراى عيب نبودن؛ به وجود نيامدن شير پستانش 
به واسطه والدت از راه زنا و زنازاده نبودن خود دايه؛ منحرف نبودن در عقائد و 

مرتكب نگرديدن گناهان بزرگ؛ احمق نبودن از نظر عقل و هوش.10

 ه - توجه شايسته به امر حضانت و نگهدارى كودك و بيان اوصاف فردى كه اين 
مسؤليت را به عهده مى گيرد اعم از والدين و غير آنان.11

7-وسائلالشيعة،كتابالنكاح،باب58تا70ازابوابمقدماتالنكاح،ج20،صص119-140؛همچنني:باب149تا156،صص251-258.
8-بحاراالنوار،ج101،صص81-84-وسائلالشيعة،كتابالنكاح،باب32تا34ازابواباحكاماالوالد،ج21،صص402-405.

9-وسائلالشيعة،همان،باب35تا61،صص405-446.
10-همان،باب67تا72،صص451-458؛همچنني:باب75تا80،صص462-470.

11-همان،باب73و81،صص459و460و470-473.

2- در تعاليم اسالم رعايت سالمتى و بهداشت روحى و جسمى فرزند و نيز حفظ 
شخصيت و كرامت وى از اهميت فوق العاده اى برخوردار است. براى دستيابى بر اين 
امر خطير راهكارهاى عملى متعددى در مراحل گوناگون قبل از تكّون و انعقاد نطفه 
فرزند، هنگام تكّون، بعد از تكّون و قبل از تولد، هنگام تولد، زمان شيرخوارى، 
دوران صباوت و كودكى، و دوران نوجوانى و پس از آن بيان گشته است كه در اين 

جا به پاره اى از موارد آن اشاره مى منائيم:
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و - حفظ هويت فرزند، و اين كه هيچ فردى حق ندارد فرزندى را كه طبق موازين 
شرعى منتسب به اوست از خود نفى منايد.12 

 3 - از نظر اسالم يكى از بزرگترين عوامل موفقيت فرزند در صحنه هاى زندگى و 
حركت او به سوى صالح و رستگارى آن است كه والدين همواره وى را مورد كرامت 
و احترام، محبت، رحمت و ارفاق قرار داده و شخصيت وى را حفظ منايند؛ حفظ 
هويت و شخصيت فرزند تأثير بسزايى در شكوفايى استعدادهاى نهفته وى داشته 
و او را از گرفتار شدن در دام افراد ناشايست باز مى دارد، به چند منونه از گفتار 

شخصيت هاى اسالم در اين زمينه توجه منائيد:

 پيامبر اكرم  صلى  اهلل  عليه وآله: »َأْكِرُموا َأوالَدُكم َو َأْحِسُنوا آداَبُهْم ُيْغَفْرَلُكْم« يعنى: 
فرزندان خويش را احترام و تكرمي منوده و آنها را خوب تربيت مناييد تا مورد مغفرت 

و بخشش واقع شويد.13
 پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »كودكان را دوست بداريد و مورد شفقت و مهربانى 

قرار دهيد...«.14 
 شخصى به پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله گفت: در حق چه كسى نيكى منامي؟ حضرت 
فرمود: پدر و مادرت، گفت: آنها زنده نيستند، حضرت فرمود: پس به فرزندت نيكى 

منا.15 
پدر و مادرش  به  نيكى  فرزندش مثل  به  امام صادق عليه السالم: »نيكى شخص   

مى باشد«.16 
 پدر و مادر بايستى در مواقع مختلف از راه هاى گوناگون محبت و عالقه خود را 
نسبت به فرزندشان نشان داده و ابراز منايند؛ بوسيدن فرزند و نوازش وى از روى 

كرامت و شفقت و مهربانى يكى از اين راه هاست.
پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »كسى كه فرزند خود را ببوسد خداوند برايش پاداش 
و حسنه مى نويسد و كسى كه فرزندش را شاد و مسرور منايد خداوند او را روز قيامت 

شاد مى گرداند«.17 
 پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »زياد فرزندان خود را ببوسيد همانا براى هر بوسه اى 
خداوند به شما در بهشت يك درجه كه مسير آن به اندازه پانصد سال راه است عطا 

مى كند«.18
فردى پيش پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله آمد و گفت: من هيچ يك از كودكامن را 
هرگز نبوسيده ام، وقتى آن شخص از پيش رسول خدا صلى اهلل عليه وآله رفت حضرت 

چنني گفت: »اين فرد نزد من شخصى است از اهل آتش«.19

12-همان،باب105،صص503-505؛همچنني:باب58نكاحالعبيد13-واالماء،صص173-175.
13-همان،باب83،ح9،ص476.
14-همان،باب88،ح3،ص483.

15-كنزاألعمال،ج16،ص584،رقم45950.وسائلالشيعة،همان،ح2.
16-وسائلالشيعة،همان،ح6،ص484.

17-همان،باب83،ح3،ص475.

18-همان،باب89،ح3،ص485.
19-همان،ح1.
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 پيامبر اكرم صلى  اهلل  وعليه  وآله آنقدر به دخترش فاطمه عليهاالسالم احترام مى منود 
فرزندش  دست  داشت  كه  مقامى  متام  با  وى  مى شد؛  مردم  تعجب  باعث  كه 

فاطمه عليهاالسالم را مى بوسيد.

 ناگفته مناند در اسالم توصيه شده است كه در محبت منودن به فرزند بايد جانب 
اعتدال و ميانه روى را رعايت منود و از محبت هاى كاذب و بيش از اندازه و پرورش 
ناز پرورده و »عزيز دردانه« اجتناب منود، چرا كه اين گونه محبت هاى غيرصحيح 
نهال  او همچون يك  باعث مى شود كه  و  فرزند شده  و خودكفايى  استقالل  مانع 
منو الزم  و  رشد  از  و  گرفته  قرار  تنومند  درخت  يك  در سايه  براى هميشه  نورس 
برخوردار نشده و بيرون از چتر حمايت پدر و مادر هرگز قادر به ادامه زندگى نباشد 

و در برابر طوفان زندگى و فشار حوادث به زانو درآيد.
 پيشواى هفتم شيعيان امام كاظم عليه السالم مى فرمايند: »پسنديده است فرزند را 
در حال كودكى بر اجنام برخى امور سخت و دشوار ترغيب منود تا در بزرگى فردى 

بردبار و متحمل باشد.«20 

بسا روزگارا كه سختى َبَرد        پسر، چون پدر ناُزَكش پرورد  
خردمند و پرهيزگارش برآر       گرش دوست دارى بنازش مدار21   

4 - در مكتب اسالم يكى از وظايف اساسى پدر و مادر در قبال فرزند آن است كه 
او را با روش صحيح تربيت منوده و بد و خوب را به او شناسانده و بسته به شرايط يا 
با تشويق و زبان رفق و مدارا يا با انذار و هشدار او را به طرف اجنام كارهاى خوب و 

شايسته سوق داده و از ارتكاب كارهاى زشت و ناشايست برحذر دارند.
 پيامبر اكرم  صلى اهلل وعليه وآله: »هر كدام از شما كه به تربيت فرزندش بپردازد اين 

كار برايش از اين كه هر روز نيم صاع طعام به فقير صدقه بدهد بهتر است«.22

20-همان،باب85،ح2،ص479.
21-بوستان،بابهفتم،درعاَلِمتربيت،ص164.

22-وسائلالشيعة،همان،باب83،ح8،ص476.
23-حتفالعقول،ص263.

 امام سجادعليه السالم در رساله حقوق خويش چنني مى فرمايند: »حق فرزندت 
آن است كه بدانى او جزئى از وجود توست و در دنيا با هر خوبى و بدى كه داشته 
باشد باالخره منسوب به تو مى باشد، و تو در برابر آنچه به عهده ات گذاشته شده در 
زمينه تربيت خوب و راهنمايى اش در مسائل اعتقادى چون خداشناسى و يارى او 
در اطاعت از خداوند مسؤول خواهى بود و پاداش حسن تربيت يا كيفر سوء تربيت 
او را خواهى ديد، پس او را چنان تربيت منا كه در دنيا مايه سرافرازى تو باشد و نزد 

خداوند معذور باشى...«23 



24-بوستان،بابهفتم،درعاَلِمتربيت،ص164.
25-وسائلالشيعة،همان،باب84،ح6،ص478.

26-گلستان،بابهفتم،درتأثيرتربيت،حكايت3،ص230.
27-ابنابىاحلديد،شرحنهجالبالغه،احلكماملنسوبة،ج20،ص267،حكمت102.

28-وسائلالشيعة،باب10ازابواباالمروالنهى،ح6،ج16،ص151.
29-همان،باب35ازابواباحكامالعشرة،ح1،ج12،ص62.
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 فرزندان خويش را بر آداب و روش هاى زندگى خويش مجبور نكنيد، زيرا آنها براى 
زمانى غير از زمان شما آفريده شده اند.

 ناگفته مناند بهترين روش تربيتى آن است كه در كالم حضرت على  عليه السالم 
به آن اشاره شده: »َوْلَيُكْن َتأديُبه ِبسيَرتِه َقْبَل َتأديبه ِبِلساِنه«28 يعنى: پيش از آن 
كه با گفتار بخواهد ديگرى را تربيت منايد با رفتار و اعمال درست خويش وى را تربيت 

منايد.
چو بد ناپسند آيدت خود مكن         پس آن گه به همسايه گو بد مكن   

و  برخورد  ديگران هنگام  و  آنها  به  فرزندشان  مثلًا  مادرى كه مى خواهند  و  پدر   
مالقات سالم كند بايد از خود شروع منايند، و هر كدام هنگام ورود به خانه به 
اكرم صلى اهلل وعليه وآله  پيامبر  كند؛  كودك خردسالشان سالم  به  و حتى  ديگرى 
مى فرمايند پنج خصلت و ويژگى را تا آخر عمر ترك خنواهم كرد، سپس يكى از اين 
پنج خصلت را سالم منودن بر كودكان شمرده و مى فرمايند: من اين كار را اجنام 

مى دهم تا پس از من به صورت فرهنگ و سنت درآيد.29 

 5 - از نظر اسالم فراهم منودن اسباب حتصيل فرزند و آشنايى وى با معارف دينى و فراگيرى 
قرآن و مسائل حالل و حرام يكى ديگر از وظايف والدين در قبال فرزند مى باشد.

چو خواهى كه نامت مباند بجاى         پسر را خردمندى آموز و راى  
كه گر عقل و طبعش نباشد بسى      مبيرّى و از تو مناند كسى 24  

 همان طور كه حضرت على عليه السالم به فرزندش امام حسن عليه السالم مى فرمايد: 
قلب كودك و نوجوان مثل زمني باير و خالى است كه هر بذرى را در آن قرار دهند 
قبول منوده و پذيراست؛ ولى وقتى بزرگتر شود به واسطه گرفتاري ها و مشغوليت هاى 

ذهنى كه   برايش پيش مى آيد فرصت و آمادگى كمترى براى اين كار دارد.25 

هر كه در ُخرديش ادب نكنند          در بزرگى فالح ازو برخاست    
چوب تر را چنان كه خواهى پيچ          نشود خشك، جز به آتش،راست 26    

 
 در پرورش فرزند بايد از روش هاى نو و تازه بهره گرفت و وى را چنان تربيت منود كه 
فرزند زمان خويشنت گشته و با گذشت زمان و پديدار شدن شرايط جديد بتواند در 
جامعه نقش مثبت و سازنده اى داشته باشد؛ حضرت على عليه السالم مى فرمايند: 

ُهْم َمخُلوُقوَن ِلَزماٍن َغيِر َزماِنُكْم«27 يعنى: »ال َتقِسُروا أوالَدُكْم َعلى  آداِبُكْم َفِانَّ
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 پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »پدر يا مادرى كه به فرزند خويش قرآن را بياموزد 
روز قيامت مورد خطاب قرار گرفته و دو جامه »حله« بر آنها پوشانيده مى شود كه 

از نور آنها صورت اهل بهشت روشن مى گردد«.30 
 پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »هنگامى كه معلم به كودك »بسم اهلل« را بياموزد 
خداوند براى آموزگار و كودك و پدر و مادرش سند آزادى از دوزخ را مى نويسد«. 31 

 امام على  عليه السالم: »حق فرزند بر پدر آن است كه او را نام نيكو نهاده و خوب 
تربيت كرده و قرآن را به او آموزش دهد«.32 

امام على  عليه السالم: »فرزندان خود را به فراگيرى علم و دانش امر مناييد«.33 
 امام صادق عليه السالم: »به نونهاالن خود پيش از آن كه افراد منحرف به سراغشان 

روند حديث )و معارف دينى( بياموزيد«.34
 

نيز به فرزندان سفارش شده  از فنون  پاره اى   در برخى روايات نسبت به آموزش 
است؛ پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله مى فرمايد: »به فرزندان خود شنا و تيراندازى 

بياموزيد«.35 
 همچنني در روايات متعددى گفته شده كه اگر والدين مى خواهند فرزند خود را 
بر كارى بگمارند، پيشه اى مناسب و آبرومندانه براى او انتخاب منايند و از اختيار 
شغل هاى پست و شغل هايى كه در روح و روان او اثر نامطلوب مى گذارد خوددارى 

منايند.36 
 

ناگفته مناند كه والدين در مسير تعليم و تربيت بايستى رعايت ميانه روى و اعتدال 
را منوده و به فراخور سن كودك و درك وى بتدريج و گام به گام در اين زمينه اقدام 
منايند، و از هر گونه شتاب و تندروى كه باعث خستگى و افسردگى و سرخوردگى 
او مى شود اجتناب منايند؛ امام صادق  عليه السالم مى فرمايند: »فرزند هفت سال 
بازى مى كند و هفت سال قرآن فرا مى گيرد و هفت سال به فراگيرى مسائل حالل 

و حرام مى پردازد«.38
6 - در اسالم سفارش شده است كه هرگز اطفال خردسال خود را به واسطه گريه منودن 
كتك نزنيم؛ بلكه به گريه او ترتيب اثر داده و نسبت به وى شفقت و مهربانى منوده و به 
دنبال يافنت علت گريه او باشيم؛ در حديثى از پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه  وآله نقل شده 

كه گريه نوزاد ذكر پروردگار و دعاى در حق پدر و مادر است.39 

وگر دست دارى چو قارون به گنج  بياموز پرورده را دسترجن   
مكن تكيه بر دستگاهى كه هست        كه باشد كه نعمت مناند به دست 
به پايان رسد كيسه سيم و زر               نگردد تهى كيسه پيشه ور37

30-همان،باب83ازابواباحكاماالوالد،ح3،ج21،ص475.
31-مستدركالوسائل،باب60ازابواباحكاماالوالد،ح4،ج15،ص166.

32-نهجالبالغة،كلماتقصار،حكمت399،ص433.
33-كنزاألعمال،ج16،ص584،رقم45953.

34-وسائلالشيعة،همان،باب84،ح1،ص477.

35-همان،باب83،ح2،ص475.
36-همان،باب21ازابوابمايكتسببه،ح1و2و4،ج17،صص136-137.

37-بوستان،بابهفتم،درعاَلِمتربيت،ص165.
38-وسائلالشيعة،باب83ازابواباحكاماالوالد،ح1،ج21،ص475.

39-همان،باب63،ح1،ص447.
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 امام صادق  عليه السالم مى فرمايند: »رسول خدا صلى اهلل عليه وآله مناز ظهر را با 
مردم خواند؛ ولى دو ركعت آخر مناز را كوتاه منود، پس از مناز مردم گفتند: آيا در 
ركعت  دو  كه  اين  خاطر  به  گفتند:  براى چه؟  فرمود:  افتاد؟ حضرت  اتفاقى  مناز 
آخر را طول نداده و سريع خوانديد. حضرت فرمود: مگر شما صداى گريه بچه را 

نشنيديد؟«.40 
 در اسالم همچنین نسبت به شفقت و مهربانى در حق كودك يتيم سفارش اكيد 
شده است، تا آجنا كه گفته شده هنگامى كه يتيم گريه مى كند عرش خداوند به لرزه 

در مى آيد، و كسى كه وى را آرام مى منايد جايگاهش در بهشت خواهد بود.41
 

 7 - از نظر اسالم شايسته است كودكان خود را به بازى منودن تشويق منوده و خود 
نيز با آنها در پاره اى موارد سرگرم بازى شومي؛ در روايات متعددى گفته شده كه 

بچه ها را هفت سال آزاد بگذاريد تا بازى منايند.42 
 پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله:»كسى كه نزدش كودكى وجود دارد بايد با او چون 

كودكان رفتار منايد «.43

       چون كه با كودك سر و كارت فتاد  پس زبان كودكى بايد گشاد

 امام على  عليه السالم: »َمن كاَن َله َوَلٌد َصبا«44 يعنى: كسى كه كودكى دارد بايد 
در برخورد با او كارهاى كودكانه اجنام دهد.

        هر كه باشد كودكى در نزد او                 پس ببايد خود كند مانند او

 روش و سيره پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله و حضرت على  عليه السالم در برخورد 
با اطفال و كودكان به همني منوال بوده است؛ نقل شده است كه پيامبر اكرم  
صلى اهلل عليه وآله روى زمني زانو زده و كمر خود را خم مى منود و دو كودك خود 
»حسن« و »حسني« را بر آن سوار منوده و به بازى با آنها مشغول می شد و به آنها 

مى فرمود: »چه خوب وسيله سوارى است مركب شما«.45 
 در نقل ديگرى آمده است كه حسني  عليه السالم در حالى كه بچه بود با بچه هاى 
ديگر مشغول بازى بود، پيامبر به طرف او رفت و دستهاى خود را باز منود تا او را 
در بغل بگيرد، ولى او به اين طرف و آن طرف فرار مى كرد و پيامبر با سخنان و 
رفتار خويش او را مى خنداند تا اين كه موفق شد او را در بغل بگيرد، پس يكى از 
دو دست خود را زير چانه او و دست ديگر را زير گلويش گذاشته و دهان خودش را 

40-همان،باب86،ح3،ص480.
41-همان،باب13،صص374و375؛همچنني:باب62،ص446.

42-همان،باب83،ح1و4،ص475.
43-همان،باب90،ح2،ص486.

44-همان،ح1.
45-مستدركالوسائل،باب66ازابواباحكاماالوالد،ح2،ج15،صص171-172.



بر دهان او گذاشت و او را بوسيد.46 
آمده است كه حضرت على  عليه السالم حسن و   در برخى كتاب هاى اهل سنت 
حسني را كه خردسال بودند باال و پايني پرانده و در حال بازى و انس با آنها شعر 

زير را مى خواند:
ة ة          َتَرقَّ َعنْيَ َبقَّ ة ُحُزقَّ          ُحُزقَّ

 پس آن بچه ها باال رفته به طورى كه پاهاى خود را بر سينه حضرت مى گذاشتند.47 

 8 - در اسالم سفارش شده است كه  بني فرزندان خود در ابراز عالقه و محبت 
تبعيض قائل نشومي؛ محبت و عالقه به يكى از فرزندان - خصوصًا فرزند كوچكتر - گرچه 
بايد در حضور ديگر  از اختيار انسان خارج است؛ ولى والدين  امرى قلبى بوده و 

فرزندان از اجنام كارى كه نشان دهنده اين مطلب است خوددارى منايند.
 در روايتى آمده است كه پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله مردى را مشاهده منود كه 
يكى از دو فرزندش را بوسيد و از بوسيدن ديگرى خوددارى منود، حضرت به ايشان 

فرمودند: »چرا بني آنها عدالت و مساوات را رعايت ننمودى«.48
از  يكى  همراهى  به  سعد«  بن  »بشير  بنام  فردى  كه  است  شده  نقل  همچنني   
فرزندانش پيش رسول خدا صلى  اهلل عليه وآله آمد و به حضرت گفت: من چيزى را 
به اين فرزندم بخشيده ام و دوست دارم شما شاهد اين بخشش باشيد، حضرت 
فرمود: آيا فرزند ديگرى هم دارى؟ گفت: آرى، حضرت فرمود: آيا به بقيه فرزندانت 
چنني چيزى را بخشيده اى؟ گفت: خير، حضرت فرمودند: من بر اين كار شهادت 
منى دهم؛49 در نقل ديگرى در همني ماجرا آمده كه حضرت فرمودند: »تقواى الهى 
پيشه كنيد و بني فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد، من بر كارى كه ظلم و ستم در 

آن باشد شهادت منى دهم«.50 
 همچنني در اسالم سفارش اكيد شده است كه والدين نبايد بني پسر و دختر فرق 

بگذارند.
و پسر »نعمت« است كه  امام صادق  عليه السالم مى فرمايند: »دختر »حسنه«   
خداوند به انسان ارزانى مى منايد، و در قيامت بر حسنه به انسان پاداش و ثواب 

مى دهند؛ ولى از نعمت بازخواست مى منايند«.51

 پيش از پيدايش اسالم و در ميان قبايل عرب دختر دار شدن براى پدر و مادر ننگ 
به حساب مى آمد، به طورى كه هرگاه به يكى از آنها خبر داده مى شد همسرت دختر 
زاييده رنگ چهره اش تغيير مى كرد؛ ولى اسالم با اين مسأله به شدت برخورد منود 

12

ة:كسىكهناتوان 47-ابناالثيرمجدالدينابوالسعادات،النهايةفيغريباحلديثواألثر،ج1،ص378-كنزاألعمال،ج16،ص587،رقم45965؛ُحُزقَّ
:باالبرو. بودهوگامهاىخودرابسببضعفكوچكونزديكهمبرمىدارد،وگفتهشدهبهمعنىشخصكوچكىاستكهشكمبرآمدهدارد)ُتُپل(.َتَرقَّ

ة:حشرهكوچكىاست،وعنيَبّقةكنايهازچشمكوچكاست.پسترجمهجملهمذكورچننيمىشود:ُتُپلوآىُتُپلوباالبروچشمكوچولو. َبقَّ
همان،باب88ازابواباحكاماالوالد،ح5،ص484.

سورهحترمي)66(:آيه6.
وسائلالشيعة،باب86ازابواباحكاماالوالد،ح5،ج21،ص480.

48-وسائلالشیعه،همان،باب91،ح3،ص487.
49-کنزاألعمال،همان،ص585،رقم45954.

50-همان،رقم45957.
51-وسائلالشیعه،باب5ازابواباحکاماالوالد،ح7،ج21،ص365.
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و در مقام بيرون كردن اين فكر جاهلى از سر مسلمانان برآمد؛ روايات گسترده اى 
هم كه در زمينه مالطفت و مهربانى با دختران و مشابه آن وارد شده در همني 
راستا مى باشد؛ به چند منونه از سخنان پيشوايان اسالم  عليهم السالم در اين باره 

توجه مناييد:

 پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »دختران چه فرزندان خوبى هستند، آنها پر محبت، 
كمك كار انسان، انس گيرنده، با بركت و پاكيزه و پاك كننده هستند«.52 

 پيامبر اكرم  صلى اهلل عليه وآله: »خداوند تبارك و تعالى رأفت و شفقتش بر دختران 
بيشتر از پسران است«.53 

 امام صادق  عليه السالم: »اگر از خدا مرگ دختران خود را بخواهى و آنها مبيرند 
روز قيامت پاداشى خنواهى داشت و در حال نافرمانى و عصيان به مالقات پروردگار 

خود خواهى رفت«.54
 در برخى روايات گفته شده: »هنگام دادن هديه و حتفه از دختران شروع منوده 

آنگاه آن را به پسران بدهيد«.55 

9 - در مكتب اسالم سفارش شده است كه به وعده اى كه به فرزند خويش مى دهيم 
وفا منائيم؛ در حديثى از امام كاظم  عليه السالم چنني نقل شده: »هنگامى كه به 
كودكان خود وعده مى دهيد به آن پايبند بوده و عمل مناييد؛ چرا كه كودكان تصور 
مى كنند شما روزى دهنده آنها هستيد، همانا خشم خداوند عّزوجّل براى چيزى 

همانند خشم او براى )از دست رفنت حقوق( زنان و كودكان منى باشد«.56 

  پسرى را پدر وصّيت كرد          كاى جوان مرد يادگير اين پند
  هركه با اهل خود وفا نكند       نشود دوست روى و دولتمند

 10 - عالوه بر توصيه نسبت به رعايت امور دنيوى فرزند، اسالم توجه خاصى نسبت 
به رسيدگى به شؤون اخروى وى نيز دارد و انسان را موظف منوده كه خانواده خود 
باعث بدبختى و عذاب اخروى  از كارهايى كه  از آن است  نيز جزوى  را كه فرزند 
اميان چنني مى گويد: »يا  با  افراد  به  مى گردد جنات دهد. خداوند متعال خطاب 
اُس َو احِلَجاَرُة« 57  يعنى: »اى  َها الَّذيَن آَمُنوا ُقوا أَْنُفَسُكْم َو َأْهليُكم نارًا َوُقوُدها النَّ َأيُّ
كسانى كه اميان آورده ايد! خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و 

سنگ ها مى باشد حفظ مناييد«.

52-همان،باب4،ح4،ص362.
53-همان،باب7،ح1،ص367.
54-همان،باب6،ح1،ص366.

55-همان،باب3ازابوابالنفقات،ح1،ص514.
56-همان،باب88ازابواباحکاماالوالد،ح5،ص484.

57-سورهحتریم)66(:آیه6.
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 هر يك از والدين كه در زمينه نگهدارى و تربيت كودك كوتاهى و سهل انگارى منايد 
پيش خداوند متعال مسؤول بوده و مورد بازخواست قرار مى گيرند.

 در روايتى از رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله چنني آمده است: »پدر و مادر به واسطه 
عاق فرزند شدن دچار همان گناه و عقوبتى مى شوند كه فرزند به واسطه عاق پدر 

و مادر شدن به آن گرفتار مى شود«.58

 11 - از نظر اسالم كودك نيز همانند ديگران داراى حقوق فردى و اجتماعى خاص 
خود بوده و كسى منى تواند بى جهت اين حقوق را پاميال يا محدود منايد.

 12 - از نظر اسالم كسى كه در حق كودك مرتكب جنايت بدنى يا آبرويى گردد 
عقوبت مى گردد، بلكه در موارد متعددى عقوبت وى همانند عقوبت كسى است كه 

نسبت به بزرگسال جنايت منوده.

13 - از نظر اسالم كودكى كه مرتكب جرمى شود كه براى بزرگساالن داراى عقوبت 
است بايد تأديب گردد، و چنانچه در پاره اى از كتب فقهى خود ذكر منوده ام تأديب 
امرى است غير از عقوبت، و متأسفانه در سخنان بسيارى از نويسندگان اين دو 
امر بخوبى از يكديگر تفكيك نشده اند، در حقيقت بايد به گونه اى با كودك بزهكار 
برخورد منود كه وى متوجه بدى فعل خود گشته و از ادامه آن يا استمرار بر آن 
اجتناب منايد گرچه حصول اين امر در پاره اى موارد مبتنى بر تشويق و اهداى جايزه 

به وى در صورت ترك آن فعل باشد.

 بله اگر هيچ يك از راه هاى مساملت آميز تأديب و حتى تهديد مؤثر واقع نگرديد و 
جلوگيرى وى از اجنام آن عمل منحصر در تنبيه بدنى وى باشد به مقدار بسيار كمى 
متناسب با جرم و سن و توان جسمى وى مى توان او را به قصد اصالح و نه به قصد 

آزار حتت نظارت حاكم شرع خبير جامع الشرائط تنبيه بدنى منود.

 با توجه به امور گفته شده از نظر تعاليم اسالمى برخورد با كودك بايستى متناسب با 
روحيات وى، همراه با كمال شفقت و مهربانى و تكرمي و حفظ شخصيت او و تالش 
در جهت سازندگى و تربيتش باشد، و اين امر مختص به والدين كودك منى باشد، 
بلكه كليه افرادى كه متصدى امور كودكان هستند بايد با كودكان چنني رفتارى 
داشته باشند، و استفاده از روش هاى خشونت آميز به هر شكل آثار منفى و زيانبارى 
را به همراه خواهد داشت. بنابراين شخصى كه مرتكب كودك آزارى گردد، عالوه بر 

58-وسایلالشیعه،باب86ازابواباحکاماالوالد،ح5،ج21،ص48.
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گناه ضامن خسارات وارده بر وى نيز بوده و بايد پاسخگو باشد.
در صورت وقوع كودك آزارى چه توسط والدين و چه توسط نهاد خاصى و چه توسط 
افراد شرور بر همه افرادى كه از آن اطالع دارند الزم است تا با رعايت مراتب امر به 
معروف و نهى از منكر از آن جلوگيرى منوده و اگر خود قادر بر آن نيستند مراتب را 

به دستگاه هاى مسؤول و مرتبط با مسأله منتقل منايند.

 يكى از راه هاى مبارزه با چنني پديده اى فرهنگ سازى از طريق نشست هاى گوناگون 
علمى و نيز بررسى ابعاد مسأله از طريق دستگاه هاى ارتباط جمعى چون جرائد و 
صدا و سيما توسط كارشناسان خبير و دلسوز است، همچنني تأسيس مؤسسات 
مردمى و دولتى در جهت حمايت از حقوق كودكان و نيز جعل قوانني متناسب با 
زمان يا اصالح قوانني موجود و اجراى دقيق و قاطع آن توسط تشكيالت اجرايى 

مرتبط با مسأله در اين زمينه كارساز است.
از خداوند متعال توفيق روزافزون  همه خدمتگزاران جامعه بشرى را خواستارم.
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زندگینامه 

آيت اهلل العظمی حاج شيخ يوسف صانعى، در سال 1316 شمسی، در خانواده اى 
روحانى در روستاى نيك آباد اصفهان والدت يافتند. ایشان در سال 1325 شمسی 
وارد حوزه علميه اصفهان شدند و پس از گذراندن دروس مقدمات، در سال 1330 
شمسی براى ادامه حتصيل رهسپار حوزه علميه قم شدند. استعداد زياد و جّديت 
حوزه  بزرگان  توّجه  مورد  و  موّفق  طاّلب  زمره  در  كه  شد  باعث  ايشان،  فراوان 
در سال 1334  عالى حوزه  امتحانات سطوح  در  ايشان  گيرند.  قرار  زمان  آن  در 
شمسی رتبه اول را احراز منودند و مورد تشويق مرحوم آيت اهلل العظمى بروجردى 

قرار گرفتند. 

آيت اهلل العظمى صانعى با تالش و پشتکار فراوان توانستند در 22 سالگى به مرحله 
اجتهاد دست يابند و از سال 1354 رمسًا تدريس خارج فقه را با كتاب زكات در 
از شاگردانشان  به قلم دو تن  تقريرات آن درس  مدرسه حّقانى شروع منودند که 

موجود است. 

ایشان در دوران پس از انقالب اسالمی در مست های مختلف علمی و اجرایی قرار 
گرفتند، از آن جمله می توان به دادستانی کل کشور، عضویت در شورای نگهبان و 
اولین دوره مجلس خبرگان و نیز مناینده امام خمینی)ره( در شورای عالی بازسازی 

مناطق جنگی اشاره کرد. 

 آیت اهلل العظمی  شيخ يوسف صانعی
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1 - قوانني شرع مقدس اسالم و قرآن چه نظرى در مورد كودك آزارى 
؟ دارند 

كودك آزارى نه تنها به عنوان آزار و اذيت انسان ها كه حرام و جرم و گناه است، و 
نه تنها به عنوان اذيت موجود زنده جاندارى كه اذيت را با جان خودش و با غريزه 
آنها  آزار دهنده  الهى و قرار گرفنت  خودش درك مى كند كه مورد تهديد و عذاب 
در آتش جهنم، حرام مى باشد بلكه حرمت و گناه ويژه و خاص خود را دارد چون 
آزار آنها سخت خالف عواطف و وجدان بشرى و عالقه انسانى بوده و هست و آزار 
كسانى است كه توان دفاع از خود را نداشته و ندارند و بايد به خداى بزرگ و مهربان 
و قادر و انتقام گيرنده از ظلم مظلومان از اين گناه پناه برد و از ذات بارى تعالى 
و رب العاملني درخواست ريشه كن شدن آن و زنده شدن فرهنگ و عواطف انسانى 

را منود.  
   

كدام هاست؟  فرزندان  تربيت  صحيح  روش هاى    -  2

كيفيت آن را بايد علماى تربيت و روانشناسى و صاحبان فنون تربيت بيان منايند، 
اما اجماال بايد تربيت كودك همراه با مهربانى و زبان كودك و تشويق و ترغيب همراه 
با بازى و سرگرمى با آنها و شخصيت دادن به آنها باشد و بايد تربيت كننده به يك 
اصل اسالمى توجه كند كه در فرهنگ اسالمى، كودكان را بزرگان آينده بداند و 

سرنوشت جامعه و انسان ها را مرهون رشد و بزرگوارى و تربيت آنان بداند. 

يك  آيا  كودك آزارى،  روانى  و  اجتماعى  تاثيرات  گرفنت  نظر  در  با   -3
در  كودك آزارى  از  يافنت  اطالع  يا  مشاهده  با  مى تواند  مسلمان  فرد 
مذهبى  تكاليف  باشد؟  بى تفاوت  و  كرده  اختيار  سكوت  آن  قبال 
اطالع  يا  كودك آزارى  و  بدرفتارى  مشاهده  صورت  در  مسلمانان 

؟ چيست  آن  از  يافنت 

نه تنها يك انسان مسلمان، بلكه هيچ انسان با وجدان بشرى و عاطفه انسانى منى تواند در 
مقابل كودك آزارى بى تفاوت باشد كه امير مؤمنان )عليه السالم( اولني امام شيعيان 
كه در زهد و عدالت و علم و فرهنگ سازى و تربيت، سرآمد همه انسان هاى تاريخ، 
همديگر  مقابل  در  را  همگان  بوده،  )صلى اهلل عليه وآله(  اسالم  مكرم  نبى  از  بعد 
مسئول دانسته و فرمود: »كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته« )همه شما انسان ها 
وظيفه رعايت ديگران و حفظ حقوق آنها و اذيت نشدنشان را داشته و داريد و بايد 
انسان ها مسئول  همه  بزرگ  كالم  اين  در  باشيد.(  و حفظ  رعايت  آن  پاسخگوى 

بامسهتعالى
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شناخته شده اند و از شئون مسؤوليت، آن است كه انسان در مقابل اذيت كودكان، 
بى تفاوت نباشد و در حد توانش با ارشاد و هدايت آزار دهنده و يا اطالع آزار و 
اذيت به مسئولني قانونى آن، وظيفه خود را اداء منايد وگرنه در مقابل خداى بزرگ 

و انسان ها مسئول بوده و بايد پاسخگو باشد. 
      

4- براى جلوگيرى از شيوع كودك آزارى در  جامعه مسؤوليت   افراد    در 
نگه دارى  كودكان  از  كه  كسانى  والدين،  جمله  از  مختلف  موقعيت هاى 
كاركنان  مذهبى،  رهبران  كودكان،  مسئول  نهادهاى  مى كنند، 

بيمارستان ها، معلمان،  سياستگذاران، و منايندگان چيست؟ 

و  قانون گذارى  تا  گرفته  هدايت  و  ارشاد  از  خودش  مسؤوليت  حد  در  كسى  هر 
مجازات بايد جلوگيرى منايد و وظايف هر يك از آنها بر حسب قدرتشان و توانشان 
از نظر شرع مقدس اسالم، واجب و الزم بوده و همگان در حد توان و مشروع و 
معروف بايد ديگران را از گناه، مخصوصا گناه كودك آزارى بازدارمي كه نهى از منكر 

از واجبات بزرگ اسالمى و دينى است.

كودكان  با   معصومني  ائمه  و  )صلى اهلل عليه وآله(  اكرم  پيامبر  - رفتار   5
ائمه  و  پيامبر  سيره   در  آيا  است؟  بوده  صورت  چه  به  آنها  تربيت  براى 
معصومني براى تربيت كودكان از روش هاى    خشونت آميز  )مانند تنبيه 

بدنى( استفاده    مى شده     يا  خير؟ 

كه  مناند  ناگفته  لكن  شد؛  بيان  اجماال   2 جواب  در  كه  بود  همان  آنها  روش 
روش آنها در حد باالیى از مكارم و بزرگواری ها بوده و هست و نه تنها كودك آزارى 
و  و حتققش محال  نداشته  وجود  اجمعني  فرهنگ معصومني سالم اهلل عليهم  در 
غيرممكن بوده، چون معصومند، بلكه فكر و خيالش هم در مغز و انديشه آنان خطور 
نكرده و خنواهد كرد و چگونه مى توان انديشه كودك آزارى را به پيامبرى نسبت داد 
كه فرزندان دختر خود را در مقابل شخصى مرتب بوسه مى زد، آن مرد به پيامبر 
)صلى اهلل عليه وآله( عرض كرد من ده پسر دارم از خودم و هيچ گاه آنها را نبوسيده ام 
ارتباطى  را مى بوسيد؟ فرمود من چه  فرزندان دختر خود  وشما چگونه است كه 
با تو دارم كه درخت عاطفه و عواطف انسانى از قلب تو ريشه كن شده؛ يعنى در 
حقيقت بدی هاى تو و كارهاى نادرست تو سبب دورى از انسانيت شده و گرنه هرچه 
انسانيت در شخصى كامل تر باشد، عالقه و عاطفه اش نسبت به كودكان و فرزندانش 
و مظلومني بى دفاع بيشتر و زيادتر خواهد بود، و انبياء الهى و امامان بعد از آنها 
»صلوات اهلّل عليهم اجمعني«، انسان هاى كامل و وارسته اى بودند. آيا مى توان گفت 
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انبيائى كه بزرگان بشريتند و هاديان انسان ها چون ابراهيم خليل و موسى كليم و 
عيسى مسيح در انديشه ايشان كودك آزارى مى گذشته چه برسد به عمل شان و 
آيا مى توان گفت در انديشه على بن ابى طالب )عليه السالم( چنني چيزى گذشته 
در حالى كه او انسانى است كه آنچنان با كودكان يتيم در زمان حكومت و قدرتش 
در  ما  كاش  اى  مى گفتند  آشنايانش  و  دوستان  از  بزرگانى  كه  مى منود  مهربانى 
كودكى يتيم شده بودمي تا مورد اين همه مهر و محبت على بن ابى طالب )عليه السالم( 
دامن خود مى نشاند و با انگشتان مباركش با  بر  را  يتيم  كودكان او  گيرمي،  قرار 
همه قدرتش و داشنت كارهاى زياد به دهان آنها عسل مى گذاشت و با زبان كودكانه 
و عواطف انسانى، آنها را تشویق به خوردن عسل مى منود و اين گونه قضايا را اگر 
در تاريخ چهارده قرن قبل تقريبًا بررسى كنيم، به عظمت كار انبياء و اولياء و به 
اين كه آنها خيال كودك آزارى هم در مغزشان پديد منى آمد بيشتر باور مى كنيم و باور 

  مى منائيم.
براى  غيرخشونت آميز  روش هاى  از  استفاده  امكان  كه  صورتى  در    -  6

تربيت طفل وجود داشته باشد،  استفاده    والدين    يا   معلمان   ا ز  خشونت   
چه   حكمى   دارد؟ 

به طور كلى استفاده از خشونت در تربيت كودكان حتى در جاهايى كه تربيت جز 
با خشونت ممكن هم نباشد، چون گناه و منكر و نامشروع است نادرست و غيرجائز 
است و با گناه منى توان ديگرى را تربيت كرد و هيچ گاه آتش منى تواند پديد آورنده آب 
باشد و تاريكى منى تواند وسيله نور و روشنايى باشد و در متام تعاليم و تربيت هاى 
اسالمى، گناه نبودن كيفيت تعليم و تربيت به حكم قطعى و بديهى عقل و كتاب 
و سنت، ثابت و مسلم است و اسالمى كه دين بزرگوارى است منى تواند تعليم و 
تربيت خودش را بر خشونت و آزار قرار دهد، چون خالف بزرگوارى اسالم است و 
خالف كرامت انسانى كودكان و انسان ها »ولقد كرمنا بنى آدم«. آرى، ناگفته مناند 
براى جلوگيرى از گرفتار شدن كودك به فسادهاى اخالقى و از بني رفنت شخصيت 
انسانيش و يا براى جلوگيرى از امثال كشته شدنش به حداقل از خشونت با فرض 
احنصار طريق براى دفع فاسدتر به فاسد، مانعى ندارد لكن تشخيص موارد، ظريف 

و دقيق است. 

از  كه  كسانى  و  والدين  كرمي،  قرآن  و  مقدس  شرع  موازين  طبق  آيا    -  7
كودكان نگه دارى مى كنند، در قبال رفتارهاى خشونت  آميزى كه نسبت 
به كودكان دارند، مسوول بوده و بايد پاسخگو باشند يا اين كه آنها مبرى 

از پاسخگويى در قبال رفتار خود با كودكان هستند ؟

آرى بايد پاسخگو باشند و آزار آنها نسبت به كودكان با آزارشان نسبت به بزرگساالن 
از نظر مسؤوليت گناه و جزاء و كيفرشان تفاوتى نداشته و ندارد. 



20

زندگینامه 

توابع  از  بهرمان  روستای  در  در سال 1313  رفسنجانی  هاشمی  علی اکبر  آيت اهلل 
شهرستان رفسنجان به دنیا آمد. وی در سن 5 سالگی وارد مكتب خانه روستا شد 
و پس از فراگیری دروس مکتب خانه در سن  14 سالگی جهت حتصيل علوم دينی به 
قم عزیمت منود. ایشان با همكاری دوستان همفکرشان، نشريه »مكتب تشّيع« را 
در اواخر سال  1338 راه اندازی منودند. ایشان از فعالین و مبارزین سیاسی مخالف 
اّوليه  يارانش هسته  اواسط سال 57، به همراه  نظام شاهنشاهی پهلوی بود. در 

جامعه روحانيت مبارز را تشكيل داد.

 آیت اهلل رفسنجانی یکی از سرشناس ترین دولت مردان جمهوری اسالمی ایران به 
کشور،  وزارت  موقت  سرپرست  همچون  متعددی  پست های  در  که  می آید  شمار 
ریاست مجلس شورای اسالمی، امام جمعه موقت تهران، جانشین فرمانده کل قوا 
در جنگ با عراق، مناينده امام خمینی در شورای عالی دفاع، و دو دوره متوالی 
ریاست جمهوری اجنام وظیفه کرده است. وی هم اکنون ریاست مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و نایب رییسی مجلس خبرگان را به عهده دارد.

آی�ت اهلل عل�ی اکب�ر هاش�می رفس�نجانی
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1- قوانني شرع مقدس اسالم و قرآن چه نظری در مورد كودك آزاری 
دارند؟ 

نه تنها شرع اسالم و كتاب آمسانی اش قرآن، بلكه هر دينی كه به كمال انسانی 
می انديشد، از آزار انسان ها به ويژه كودكان بيزار است. قوانني اجتماعی اسالم كه 
براساس رأفت انسانی پايه گذاری شده است، مسلمانان، پيروان اديان ديگر و همه 
انسان ها را به مدارا با همنوعان دعوت می منايد. همچنني به دليل آسيب پذيری 
جامعه  فردای  سازنده  امروز  كودك  اين كه  به  توجه  با  و  باالی كودكان  بسيار 
می باشد، حساسيت های اديان و جوامع بني املللی نسبت به اين گروه سنی باالست. 
ايران اسالمی هم كه قوانني خود را براساس تعاليم اسالمی تنظيم منوده، به اين 
مقوله توجه جّدی كرده است. به عنوان مثال در ماده 633 قانون مجازات اسالمی 
فردی كه طفلی را در محل خالی از سكنه رها منايد، به حبس محكوم می شود. يا 
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اذيت و آزار را مختص شكنجه جسمی ندانسته 

و شكنجه روحی و روانی و حّتی ممانعت از حتصيل كودكان را جرم دانسته است. 

مثال ديگر برای توجه جمهوری اسالمی ايران به كودكان كاهش ميزان مرگ ومير 
آنان می باشد. به گونه ای كه ميزان مرگ و مير اطفال زير يك سال از 44 نفر در هزار 
تولد زنده در سال 1368 به 26 نفر در هزار تولد زنده در سال 1376 كاهش يافت 

كه معادل 40/9 درصد كاهش يافته است.

كدام اند؟ فرزندان  تربيت  و  آموزش  صحيح  روش های   -2

قرآن و روايات معصومني كه مهم ترين منابع آموزش های مسلمني هستند، به صور 
مختلف مستقيم و غيرمستقيم روش های آموزش و تربيت فرزندان را می آموزند. 
می شوند،  آن  شامل  نيز  كودكان  كه  انسانی  كرامت  بر حفظ  كرات  به  اسالم  در 
لزوم توجه به حقوق  پيامبر اسالم )ص( در سيره مباركه خود  تأكيد شده است. 
كودكان و حقی را كه آنان بر ذّمه پدر و مادر خود دارند، نشان داده است. ارتباط 
با كودك، تشويق، پرهيز از زياده روی در مهربانی، محبت، عدم سخت گيری، عدالت 

با فرزندان، گرامی داشنت فرزند و .... از موارد تربيتی اسالم است. 

يك  آيا  كودك آزاری،  روانی  و  اجتماعی  تأثيرات  گرفنت  درنظر  با   -  3
كودك آزاری،  از  اطالع يافنت  يا  مشاهده  با  می تواند  مسلمان  فرد 

بامسهتعالى



مذهبی  تكاليف  باشد؟  بی تفاوت  و  كرده  اختيار  سكوت  آن  قبال  در 
اطالع  يا  كودك آزاری  و  بدرفتاری  مشاهده  صورت  در  مسلمانان 

چيست؟ آن  از  يافنت 

افراد و مؤسسات  آمده است كليه  ايران  از كودكان و نوجوانان  قانون حمايت  در 
و مراكزی كه به حنوی مسئول نگهداری و سرپرستی كودكان هستند، مكلفند به 
محض مشاهده هر نوع كودك آزاری مراتب را جهت پيگرد قانونی مرتكب به مقامات 
صاحل قضايی اعالم كنند و مراكز قضايی نيز براساس قانون مصوب مجلس شورای 

اسالمی موظفند با موارد كودك آزاری به شدت برخورد كنند.

افراد  مسؤوليت  جامعه  در  كودك آزاری  شيوع  از  جلوگيری  4-برای 
كودكان  از  كه  كسانی  والدين،  جمله  از  مختلف  موقعيت های  در 
مذهبی،  رهبران  كودكان،  مسئول  نهادهای  می كنند،  نگه داری 
منايندگان  و  سياستگذاران  معلمان،  بيمارستان ها،  كاركنان 

؟ چيست

فرهنگ سازی مهمترين شرط جلوگيری از كودك آزاری است. اما برای مواردی كه 
اتفاق می افتد و باعث جريحه دار شدن عواطف انسانی می گردد، بايد برخوردهای 
قانونی صورت گيرد. اسالم برای هريك از مراحل ياد شده اعم از خانواده، مراكز 
نگهداری كودكان، نهادهای مسوول و ... قوانني متقن و خاص خود را برای صيانت 

از حقوق كودكان دارد و توصيه های الزم را منوده است. 

برای  كودكان  با  معصومني  ائمه  و  )ص(  اكرم  پيامبر  رفتار   -5
و  پيامبر)ص(  سيره  در  آيا  است؟  بوده  صورت  چه  به  آنها  تربيت 
خشونت آميز  روش های  از  كودكان  تربيت  برای  معصومني  ائمه 

خير؟ يا  می شده  استفاده  بدنی(  تنبيه  )مانند 

در رفتار معصومني نه تنها بر مهربانی و محبت نسبت به كودكان تأكيد شده است، 
از احاديث به روش های ايجاد  بلكه به شدت تنبيه را نهی كرده اند و در بسياری 

كرامت در كودكان اشاره شده است:

1- ناميدن كودك به اسامی نيكو
پيامبر اكرم )ص( فرمود: يا علی حق الولد علی الولده ان يحسن امسه و ادبه »يا 

22



23

علی انتخاب اسم خوب و ادب حقی است كه هر فرزند به پدر خود دارد.« )وسايل 
الشيعه، ج 5، ص 115(

2- احترام به كودك
ی الولد أكرموا َله وَأوسعوا َله فی  در صفحه 124 جامع االخبار آمده است: »اذا مُسّ
املجالس و التقبحوا َله وجهًا« وقتی كه نام فرزندان را می بريد او را گرامی بداريد و 
جای نشسنت را برای او توسعه دهيد و نسبت به او رو ترش نكنيد. پيامبر)ص( در 
اين حديث موضوع احترام فرزندان را به اولياء گوشزد می كند زيرا كودكی كه مورد 
بی اعتنايی و توهني ديگران قرار گيرد، دچار حس حقارت و خود كم بينی می شود. 
از توهني و هتك حرمت و زايل شدن شخصيت خود ناراحت  متام افراد انسان ها 
می شوند، انسان متنا و آرزوی احترام دارد و اگر برای او اهميتی قايل نشود دچار 
عاطفی تر  كه  كودكان  در  عارضه  اين  و  می شود  حقارت  نظير  روانی  ناراحتی های 
و حساس تر هستند به شكل بارزتری منود پيدا می كند. منونه بسيار خوب احترام 
خانواده های  در  حضور  با  كه  است  كودكان  با  علی)ع(  حضرت  رفتار  كودكان  به 
بی سرپرست، از كودكان آنها نگه داری می كرد و اگر در مسيری كودكی را می دید كه 

به خاطر تسليم بودن، افسرده بود، آن كودك را دلداری می داد. 

3- محبت و ترحم به كودكان
 نياز به دوست داشنت از نيازهای روانی كودك است. دوست داشنت يعنی قبول او 
به عنوان يك انسان ارزشمند نزد والدين، و اين قبول داشنت به عزت نفس منجر 
می شود. از جمله اموری كه محبت به كودكان را می رساند، بوسيدن آنهاست. ترحم 
به كودكان و اجنام وعده، موجب احساس شخصيت در آنان می شود. چرا كه به او 
اهميت داده و برای وعده هايی كه به او داده شده، اهميت قايل شدن برای تو را 

می رساند و اين مسأله در پرورش عزت نفس او مؤثر است. 

4- عدم حتميل بيجا به كودك
 اگر انتظارات والدين ما فوق طاقت كودكان باشد و بر آنان حتميل شود، عزت نفس 
آنان كاهش می يابد. زيرا در مقابل كاری كه خارج از توان اوست دچار شكست شده 
و به دنبال اين شكست عزت نفس او كاهش می يابد و بايد كودك را به عنوان يك 
كودك پذيرفت، بر توانايی های او ارج نهاد و از آنچه در توان او نيست صرف نظر كرد 

تا او به سركشی، دروغ و ... كه از پيامدهای ذلت نفس است دچار نشود. 

5-عدم تنبيه به خصوص تنبيه بدنی
 انسان جايز اخلطاست و كودك به دليل رشد عقلی كافی، نداشنت جتربه و محدود 
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بودن ميزان يادگيری هايش دچار خطای بيشتری می شود. اسالم با نهی از تنبيه به 
خصوص تنبيه بدنی راه را برای بروز احساس حقارت می بندد. 

علی )ع( فرمود: »ال تضربه و اهجره و التطل« فرزند را مزن و برای ادب كردنش 
از او قهر كن ولی مواظب باش قهرت طوالنی نشود و زود آشتی كن. )بحاراالنوار، 

ج 23، ص 114(
برهمه  مقدم  را  آن  و  شده  تأكيد  آن  بر  بارها  كه  است  مواردی  از  تشويق  البته 
خوبی  برنامه های  تداوم  و  استعدادها  بروز  موجب  كه  دانسته  تربيتی  برنامه های 

می شود كه باعث تشويق شده اند. 

6- رعايت مساوات و عدم تبعيض بني كودكان
اگر بچه ها خالف اين را احساس كنند، يعنی پدر و مادر در بذل توجه، مساوات 
را رعايت نكنند، از يك طرف موجبات حسادت و كينه را و از طرفی ديگر باعث 
حقارت و ذلت را فراهم می سازند. پيامبر اكرم )ص( می فرمود: »اعدادا بني اوالدكم 
كما حتبون ان يعدلوا بينكم فی البر و اللطف« ميان فرزندان به عدالت رفتار كنيد 
شود.  رفتار  عدالت  به  شما  بني  نيز  لطف  و  نيكی  در  داريد  دوست  كه  همانطور 

)محجة البيضاء ج 2، ص 64(

7- سالم كردن به كودكان
موجب  امر  اين  زيرا  می كرد  سالم  كودكان  به  هميشه  خود  )ص(  اكرم  پيامبر   

ارزش گذاری به كودكان و باال بردن عزت نفس در آنان می گردد. 

غيرخشونت آميز  روش های  از  استفاده  امكان  كه  صورتی  در   -  6  
معلمان  يا  والدين  استفاده  باشد،  داشته  وجود  طفل  تربيت  برای 

دارد؟ اسالم  دين  در  حكمی  چه  خشونت  از 


در اسالم چنني اجازه ای به هيچ يك از انسان ها داده نشده است كه به آزار و اذيت 
برای  تنبيهی  روش های  گاهی  اما  بپردازند.  كودكان  به خصوص  هم نوعان خود، 

آگاهی و بيداری آمده است كه بيشتر بر انذار تكيه دارد. 

از  كه  كسانی  و  والدين  كرمي،  قرآن  و  مقدس  شرع  موازين  طبق  آيا   -7
كه  خشونت آميزی  رفتارهای  قبال  در  می كنند،  نگه داری  كودكان 
كه  اين  يا  باشند  پاسخگو  بايد  و  بوده  مسئول  دارند،  كودكان  به  نسبت 
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آنها مبری از پاسخگويی در قبال رفتار خود با كودكان هستند؟

همه والدين مسئول حفظ و نگهداری كودكان خود هستند و مجامع و گروه هايی 

هم كه در اين مسير وظايف قانونی برعهده گرفته اند، بايد به وظايف خويش عمل 
كنند و نگذارند كودكانی كه آنها مسئول آنان هستند، احساس غنب و مظلوميت 

منايند. 



زندگینامه

شد.  زاده  جنف  در   1322 سال  در  بجنوردی  موسوی  محمد  سید  دکتر  آیت اهلل 
ایشان حتصیالت علوم حوزوی و دینی خود را در ایران و جنف به اجنام رساندند. 
موسوی بجنوردی دروس جدید و حوزوی را تواما خواندند. ایشان یکی از شاگردان 
همیشگی دروس امام خمینی در متام 14 سال تبعید ایشان به جنف بودند و در این 
مدت هم چنین در مسجد جامع جنف )هندی( رسائل و مکاسب و کفایتین را به 

زبان عربی برای شیعیان کشورهای عرب زبان تدریس می کردند.
 

آیت اهلل موسوی بجنوردی در سال 1359به دستور امام خمینی دادگاه عالی قضات 
به   1368 سال  تا  دوره  دو  مدت  به   1360 سال  از  ایشان  کردند.  راه اندازی  را 
عضویت شورای عالی قضایی درآمدند. در این شورا بخش مهمی از تدوین قوانین 
قانون مجازات  آیین دادرسی کیفری و  و  قانون مدنی  به  و اصالحیه های مربوط 
آیت اهلل  بود.  ایشان  بر عهدۀ  دادگاه ها  احکام همۀ  بر  نظارت مستقیم  و  اسالمی 
موسوی بجنوردی در حال حاضر به تدریس و حتقیق در دانشگاههای مختلف کشور 

مشغول هستند.
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بامسهتعالى

آزاری كودک  تعريف 

كودک آزاری طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از:
    آسيب يا تهديد سالمت جسم و روان و يا سعادت و رفاه و بهزيستی كودك به دست والدين يا 

افرادی كه نسبت به او مسئول هستند )آقابيگلویی 1380؛14(

سوء استفاده  و  رواني  يا  جسمي  آسيب  هرگونه  امر  متخصصني  اصطالح  در  اما 
جنسي يا بهره كشی و عدم رسيدگی به نيازهای اساسی افراد زير 18 سال توسط 
افراد ديگر ، كودك آزاری تلقی می شود. اگر چه در اين تعريف تالش شده تا همه وجوه 
و ابعاد آزار كودكان توضيح داده شود ، اما در هر حال بسياری از مفاهيم مندرج در 

آن ممكن است در بني صاحب نظران اختالف برانگيز باشد. 

در واقع  تعاريف متعددی از آزار و خشونت با توجه به اهداف و كاربردهای متنوع آن  
ارائه شده است. چنانچه اجنمن روانپزشكی امريكا در چهارمني دفترچه راهنمای 
تشخيص و آماری اختالالت روانی )1994(، در فصلی حتت عنوان »ساير شرايطی 
كه ممكن است مورد توجه بالينی قرار گيرد« كودك آزاری را مشتمل بر آزار جسمی 
و جنسی ، بی توجهی به كودك و آزار عاطفی می داند )مدنی 1383؛20( در هر حال 
كودك آزاری طيف وسيعی از رفتارهای آسيب رسان از قبيل عدم برآوردن نيازهای 
اوليه كودك، غفلت از مراقبت های بهداشتی، فقدان رشد كافی، تنبيه و بدرفتاری 

فيزيكی، سوء استفاده جنسی و سوء رفتار هيجانی و آزار روانی را شامل می شود. 

آزاری كودک  انواع 

الف( كودک آزاری   جسمی
كودك آزاری جسمی عبارت است از حمله فيزيكی به كودك به طوری كه موجب 
درد ، بريدگی، كبودی، شكستگی استخوان، و ساير جراحات و حتی مرگ كودك 

گردد.
اشكال مختلف كودك آزاری جسمی شامل: شالق زدن، بسنت كودك، كوبيدن به 

ديوار، سوزاندن با آب جوش يا مايعات داغ و تكان دادن شديد می باشد. 

اما در تعريف كودك آزاری جسمی نيز همانند تعريف خود كودك آزاری نظر واحدی وجود ندارد، 

در واقع تعاريف كودك آزاری جسمی عمدتًا حتت تأثير مسائلی نظير:

الف: قوانني و مقررات حقوقی مربوط به بزه ديدگی اطفال؛

ب: ارزش های فرهنگی خصوصاً  در زمينه تربيت اطفال و تنبيه و مجازات آنان و استعدادهای 

زيست  شناختی قرار می گيرد )مدنی 1383؛21(.



البته در كودك آزاری جسمی برخی خشونت های خانوادگی طبيعی قلمداد می شود 
و لذا عده ای معتقدند در كودك آزاری جسمی بايد جدًا اين معيارهای پذيرفته شده 
اجتماعی مورد توجه قرار گيرد. در اين صورت، اگر مقبوليت اجتماعی يك رفتار، 
از  بومی  و  تعريفی كاملًا نسبی  بايد  آزار محسوب شود ،  يا عدم  آزار  تفكيك  مالك 

كودك آزاری ارايه داده شود. 

ب( كودك آزاری   جنسی
آزار جنسی ، درگير منودن كودك در فعاليت هايی است كه منجر به ارضای جنسی 
يا  افراد بزرگسال می شود. مركز ملی كودك آزاری ، سوء استفاده جنسی را متاس ها 
تعامالت بني كودك و فرد بالغی می داند كه كودك را به منظور حتريك جنسی مورد 

استفاده قرار داده است.

ج( كودك آزاری   عاطفی
كودك آزاری عاطفی عبارت است از هرگونه رفتار نامناسبی كه بر عملكرد رفتاری، 
و  كالمی  آزارهای  باشد.  داشته  منفی  تأثير  كودك  جسمی  و  عاطفی  شناختی، 
غيركالمی، سرزنش يا حتقير، ناسزا گفنت، مسخره كردن، دست انداخنت، مقررات 
و كنترل شديد و نامعقول، ترساندن مكرر كودك از تنبيه سخت بدنی، انتظارات 
ارضای  به خدمت گرفنت كودك در جهت  با سن كودك،  نامناسب  برخوردهای  و 
باعث  كه  والدين  پيش بينی  غيرقابل  رفتاری  پاسخ های  و  خود  عاطفی  نيازهای 
بی ُثباتی و دگرگونی شناختی كودك می شود، همه از مواردی است كه می توان به 

عنوان منونه ذكر كرد.

د( كودك آزاری ناشی از غفلت و مسامحه
غفلت يكی از شايع ترين انواع آزار كودكان است كه اغلب در خانواده های كم درآمد 

مشاهده می شود:
غفلت يا مسامحه عبارت است از عدم فراهم آوردن احتياجات غذايی، پوششی، مسكن، بهداشت 

و مراقبت طبی و حتصيلی و سرپرستی طفل توسط والدين يا سرپرست طفل )جليلی 1374(.

به طور كلی، ناتوانی يا غافل ماندن والدين از توجه و رسيدگی به نيازهای هيجانی 
و عاطفی كودك مسامحه عاطفی ناميده می شود. 

كودك آزاری علل 

كودك آزاری يك مسأله فرهنگی -اجتماعی - پزشكی است كه معمولًا چندين عامل 
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را می توان  بروز آن نقش دارند. عوامل مربوط به كودك آزاری  به طور مشترك در 
خانوادگی ج( علل  علل  ب(  روانی  علل  الف(  كرد:  تقسيم  عمده  گروه  سه  به 

فرهنگی )آقابيگلویی 1380؛ 32(.

الف: علل روانی
اگر چه ممكن است چند كودك در يك خانواده مورد اذيت و آزار واقع شوند ولی گاهی 
يك كودك بيش از سايرين آزار می بيند. خانواده های بسياری وجود دارند كه در آنها 
تنها يك كودك مورد سوء رفتار ديگران قرار گرفته و فرزندان ديگر كمابيش حمايت و 
محافظت شده اند. از اين رو به نظر می رسد احتمالًا برخی ويژگی های خاص روانی 

در كودكان آزار ديده احتمال آزار نسبت به آنان را افزايش می دهد. 
مطالعات نشان می دهد كه به طور كلی سه گروه كودكان بيش از سايرين در معرض 
كودك آزاری قرار می گيرند: كودكان غيرطبيعی، كودكان دشوار، كودكان طردشده 

)مدنی 1383؛87(.

1.كودكان غير طبيعی
كودكانی كه به دليل مشكالت آشكار جسمی و روانی از بدو تولد به مراقبت های 
ويژه از سوی ديگران نياز دارند. اين كودكان به دليل نارسايی های گوناگون، نسبت 
به كودكان معمولی بيشتر در معرض آزار قرار می گيرند. اين نارسايی ها شامل نارس 
بودن، وزن پايني هنگام تولد، ناهنجاری های مادرزادی ، نقايص هيجانی و عاطفی، 
اختالل در تكلم، تأخير در رشد و تكامل، نقايص بينايی و شنوايی، عقب ماندگی 

ذهنی، فلج مغزی و بيماری های مزمن و… می شود. 

2.كودكان  دشوار
كودكان دشوار، گروهی از كودكان هستند كه از نظر جسمی ساملند اما در بعضی شرايط 
دشواری های خاصی دارند يا والدينشان آنان را غيرطبيعی می دانند. بدخلقی، بيش 
فعالی، بی اختياری ادرار يا مدفوع، عادات غذايی نامناسب، ابتال به بيماری های مكرر، 
حتريك پذيری، سازش ناپذيری و در بعضی از موارد ظاهر فيزيكی بد )الغری، يا بدقيافه 
بودن و...( از ويژگی های اين كودكان است كه در چنني مواردی احتمال كودك آزاری 

افزايش می يابد. 

حتی تصور والدين در مورد كودكان بيش فعال اين است كه برای كنترل رفتارهای 
غيرعادی آنان نياز است كه به صورتی تأديب شوند. بنابراين، مجازات منودن طفل برای 

تعليم و پرورش او و آموزش و رعايت احترام به بزرگترها الزامی است )جليلی 1374(.



3.كودكان طرد شده
والدين  نشده  پيش بينی  يا  نامشروع  ناخواسته ،  حاملگی های  كه حاصل  كودكانی 
گاهی  دارند.  قرار  كودكان طردشده  زمره  در  فرزند خوانده ها  و همچنني  هستند 
اوقات با انتظارات و آرزوهای والدين هماهنگ نيستند. مثلًا والدينی كه آرزوی تولد 
پسری را داشتند با نوزاد دختری روبرو می شوند. در اين هنگام، آنان رؤياهای خود 
را بر باد رفته می بينند و لذا ارتباط مناسبی بني آنها شكل منی گيرد و همني امر 

موجبات كودك آزاری را فراهم می آورد. 

ب( علل خانوادگی
از  آزارها در خانواده  اكثر  بروز كودك آزاری است.  در  اساسی  دارای نقش  خانواده 
سوی والدين اعمال می شود. بنابراين، بررسی عوامل خانوادگی در سبب شناسی 

آزار اهميت ويژه ای دارد. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1- فقدان مهارت های كافی به عنوان والدين؛

2- شغل والدين؛
3- حتصيالت والدين؛

4-  سابقه محكوميت يا سوء پيشينه در خانواده؛
5-  تک والد بودن خانواده؛

6-  وجود تعارض و ارتباطات مختل در خانواده؛
7- سابقه اعتياد در خانواده؛

8-  سابقه بيماری جسمی يا روانی در خانواده؛
9-  سابقه طالق و جدايی در خانواده؛

10- انزوای اجتماعی خانواده؛
11- جمعيت خانواده.

ج( علل فرهنگی 
محيط مساعد يكی از عوامل مهم برای وقوع پديده كودك آزاری است. عوامل فردی 
و خانوادگی كودك آزاری، تنها زمانی فعال می شود كه شرايط محيطی الزم فراهم 
شود. والدينی كه با كودك بدرفتاری می كنند مربوط به طبقه، نژاد يا مكان خاص 
جغرافيايی نيستند و هر يك از آنان وابسته به مذهب ، حتصيالت ، شغل و وضعيت 
اجتماعی خاصی هستند. بنابراين ، كودك آزاری در متامی گروه های اجتماعی قابل 
پايني  و  اقتصادی در طبقات متوسط  اجتماعی –  نظر  از  بيشتر  اما  رؤيت است، 

جامعه ديده می شود.
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اسالم ديدگاه  از  كودك  آزار  و  اذيت  حرمت 
مالی  و  به ضرر جسمی  كه  به كارگيری روش هايی  كلی  به طور  و  آزار  و  خشونت 
ديگران منجر می شود، اعمال روش های خشن خصوصًا در رابطه با مسائل تربيتی 
از  فرموده  كرامت عطا  و  آنان شخصيت  به  انسان هايی كه خداوند  با  رابطه  در  و 
نظر اسالم - جز در مواردی كه خداوند متعال و شريعت مقدس اسالم در مبارزه 
با كفر و شركت و دفع ظلم از مظلومني جتويز كرده - ممنوع است. خشم و قهر 
در  را  انسان ها  مقدس  شرع  گيرد.  صورت  او  رضای  و  خدا  برای  می بايست  تنها 
همه زمينه های فردی و اجتماعی به عدالت دعوت می كند: »ِانُّ اهلَل َيْأُمُر ِباْلَعْدِل 
َو اأِلْحساِن« )حنل: 90(. عدالت در گفتار و رفتار و قضاوت، عدالت در خانواده، 

عدالت در اقتصاد و... .

ظلم و ستم و آزار رساندن به ديگران از هدايت ناصحيح ناشی می شود و معمولًا بر 
مبانی جهل، ترس، نياز، كمبود و خباثت درونی افراد استوار است. از ديدگاه قرآن 
ظلم و ستم و آزار رساندن به ديگران محكوم است و لذا بايستی به هر وسيله ای 
ْلعامَلنَي«  جلوی آن گرفته شود. چنانكه در قرآن می خوانيم: »َو َما اهلُل ُيريُد ُظْلمًا لِّ
)آل عمران: 108(. همچنني، بنابر مبانی اصيل اسالم، ظالم نسبت به مال و جان 
و عرض و ناموس خود يا ديگران، مجرم است و خداوند از مجرمني انتقام می گيرد، 

»ِإّنا ِمَن امْلُْجِرمنَي ُمْنَتِقُموَن« )سجده: 22(.
 

اسالم دستور می دهد كه می بايست در مقابله با ظلم و تعدی و رفع آن مقابله به 
ُقوا اهلل«  ْثِل َما َاْعَتدي َعَلْيُكْم َو اتَّ مثل كرد: »َفَمْن اْعَتدي َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه مِبِ

)بقره: 194(.

و وعده عذاب  نهی  به مردم  آزار رساندن  و  فراونی شكنجه  احاديث  و  روايات  در 
خداوند به ضارب و عامل آن داده شده است. امام صادق )ع( می فرمايند: »لو َأن 
رجلًا ضرب رجال سوطا لضربه اهلل سوطا من نار« )حر عاملی ج 12:19(: اگر كسی 

ديگری را تازيانه بزند خداوند او را با تازيانه ای از آتش خواهد زد. 

سّنت  و  قرآن  در  كودك آزاری  حرمت  ذكر  به  توضيحات  اين  به  توجه  با  حال 
می پردازمي:

الف( كودك آزاری از ديدگاه قرآن
از جمله آياتی كه به اين امر اشاره دارد، مي توان به آيه زير استناد كرد كه خداوند 



متعال می فرمايد: »ال ُتضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َو ال َموُلوٌد َلُه ِبَوَلِده« )بقره: 233(: بدين 
معنا كه مادر فرزند خود را – در اثر غيظی كه از پدر فرزند دارد – از شير دادن 
رها نكند، زيرا شفّقت و مهربانی مادر نسبت به فرزند بيش از زن اجنبی است. 
به اين دليل نبايد نوزاد در اختيار زن اجنبی ديگر قرار گيرد. همچنني، پدر – به 
جهت ضرر رساندن به مادر - نوزاد را از مادر نگيرد، چون نتيجه اين عمل ضرر 

به نوزاد است. 
در مجموع، آيه شريفه داللت بر اين معنا دارد كه مادر و پدر ضرر و آزاری به فرزند 
خود نرسانند. از اين آيه شريفه می توان داللت واضح و روشنی را نسبت به حرمت 

كودك آزاری دريافت كرد. 
همان گونه كه بيان شد در اين آيه پدران و مادران هم از ضرر رساندن به فرزندانشان 
استنباط  آيه  اين  از  به هر حال،  يكديگر.  به  از ضرر رساندن  نهی شده اند و هم 

می شود كه ضرر رساندن والدين به فرزندان حرام است.

ب(   سّنت
در خصوص نهی و حرمت كودك آزاری روايات متعددی وجود دارد كه به ذكر چند 

منونه اكتفا می شود. رسول اكرم )ص( و اميراملؤمنني علی )ع( می فرمايد:

: َلعن اهلل والدْين ُحُمال َولدُهما علی  فی وصية النبی صلی اهلل عليه و آله لعلیِّ عليه السالم يا علیُّ

ُعقوِقهما )حر عاملی ج 115:5(.

لعن الهی و دوری از فيض خداوند بر پدر و مادری باد كه فرزند خويش را به عصيان و آزار 

خودشان وادارند و باعث قطع رابطه محبت شوند. 

ج  )طبرسی  آداَبهم«  َأحِسنوا  و  أوالَدكم  »َأكِرمُوا  می فرمايد:  حضرت  همچنني 
625:7(: فرزندان خود را احترام كنيد و با آنان مؤّدب برخورد مناييد. 

پرسشی كه در اينجا مطرح می شود اين است كه آيا می توان به حدود توانايی والدين 
اكتفا منود، و به همني امر كه اطفال مهمل بار نيايند بسنده كرد؟

دو  اطفال  تربيت  در مورد  اين است كه  داد  پرسش فوق  به  پاسخی كه می توان 
موضوع از هم قابل تفكيك است: يكی »امكانات و توان والدين« و حتی جامعه، 

و ديگری »قابليت طفل«.
قانون گذار با وضع قانون فوق الذكر، در مقام تعيني تكليف برای والدين بوده است، 
او  از  توانايی مكلف  در حدود  تنها  تكليفی  است كه هر  بديهی  قابليت طفل.  نه 
خواسته می شود. البته مطلوب آن بود كه در كنار اين امر، مقنن به قابليت طفل 
هم توجه می منود. به خصوص به كودكانی كه به داليلی »ويژه« محسوب می شوند: 

يا به خاطر نبوغ بيش از حد، يا به دليل نقص عضو و ... .
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1.بهعنوانمنونهمیتوانبهآيات»َقْدَاْفَلَحَمْنَتزّكی«:)اعلی:14(و»َقْدَاْفَلَحَمْنزكیهاَوَقْدخاَبَمْنَدستیها«)شمس:9-10(اشارهكرد.
2.دربرخوردیكهبعدازفرارحضرتموسی)ع(ومراجعتدوبارهویبافرعونصورتمیگيرد،قرآناززبانفرعونخطاببهحضرتموسی)ع(چننينقل

َكِفيَناَوِليدٌا)شعرا:18(:آيادردورانكودكیماتورادرميانخودپرورشندادمي«. میكند:»َالمُنِربِّ
3.»وِاذقاَلُلقمانالبنهوُهوْيِعُظُه«)لقمان:13(.

4.همانندحترمي:6»ُقواأنُفسكموأهليكم«.

فقهی  ديدگاه  از  تربيت  و  تعليم 

با مطالعه آيات قرآن كرمي و سخنان پيشوايان دينی در  می يابيم كه اسالم برای مسأله 
تعليم و تربيت اهميت خاصی قائل است. به طوری كه قرآن سرلوحه برنامه های 
و  می كند  معرفی  )تزكيه(  انسان  تربيت  را  اكرم )ص(،  پيامبر  پيامبران، خصوصًا 
می فرمايد: »ُهَو الَّذی َبَعَث ِفی اأْلُمينَي... َو ُيزكيِهم َو ...« )جمعه: 2(. و رسول 
گرامی اسالم )ص( نيز هدف رسالت خويش را تتميم مكارم اخالق ذكر می كند: 
»اّنی بعثت المتم مكارم االخالق« )قمی 1374: 410(. بدون هيچ شكی، نتيجه 

اخالق، پرورش و رشد همه جانبه آحاد ملت اسالمی است.
 

واژه »تزكيه« از ماده »زكی« و در لغت به معنی افزايش و منو است. در حالی كه در 
اصطالح به معنی تهذيب نفس استعمال می شود. اين بدان جهت است كه تهذيب 

نفس، موجب رشد و كمال و منو روح انسان می گردد. 
نيز كه در  ربا  افزايش و منو است )اصطالح  به معنای  ريشه »ربو«  از  تربيت  واژه 
مسايلی اقتصادی به كار می رود از همني ريشه و مقوله است و آن معامله ای است 
كه موجب رشد و افزايش كاذب و حرام پول می گردد(. بنابراين، واژه های »تزكيه« 
و »تربيت« از نظر معنا مشابهت و نزديكی دارند. در قرآن كرمي بيشتر كلمه تزكيه 
استفاده شده است و آن هم صرفًا ناظر به مواردی است كه جنبه پرورش روحی 
مّدنظر است.1ولی واژه تربيت هم در مورد جنبه های جسمی و هم جنبه های روحی به كار 

رفته است.
 

لقمان  از »موعظه«  لقمان حكيم  داستان  در  اطفال  تربيت  مورد  در  كرمي  2قرآن 

موعظه  كه  می شود  استفاده  موضوع  اين  از  و  می كند  ياد  خود  فرزند  به  نسبت 
)نصيحت، پند، اندرز( از برنامه های تربيتی لقمان حكيم بوده كه قرآن به آن اشاره 
منوده است.3اين امر اگر چه در قالب داستان بيان شده اما بدون شك مشعر بر آن 
است كه قرآن كرمي از زبان لقمان حقيقتی را در مقام اثبات بيان مي كند و اين نشانه 
آن است كه امر تربيت فرزند از نظر قرآن از مسائل مهم به شمار می رود. يا آجنا كه 
در قالب توصيه به اهل اميان امر به مواظبت از »خانواده« می كند4،   حكايت از آن 
دارد كه تربيت خانواده و به خصوص فرزندان بايد مورد توجه باشد. از طرف ديگر، 

توجه فرزندان به والدين نيز از اهميت برخوردار است. 
َصغيرًا...«  ربَّياني  َكما  اْرَحْمُهما  ِب  رَّ ُقْل  »َو  می خوانيم:  كرمي  قرآن  در  چنانچه 

)اسراء: 24(.



 اين آيه در مورد فرزندان است كه بايد در حق پدر و مادر خود دعا كنند و بگويند: 
آنان مرا در ُخردی و  پروردگارا آن دو را مشمول رحمت خود قرار ده آنچنان كه 
كودكی تربيت كردند. مشخص است كه علت فرمان به دعای فرزند به دليل تربيت 
پدر و مادر بوده است. بر همني اساس موالی متقيان حضرت علی )ع( می فرمايند: 
كه  بهترين چيزی  يعنی   )393:1 )ااّلمدی ج  األدب«  األبناء  اآلباء  َث  َورَّ ما  »َخيُر 

پدران برای فرزندان خويش به ارث باقی می گذارند، ادب است.

اسالم تربيتی  روش 

پيشوايان گرامی اسالم، در تربيت و هدايت افراد به فراخور موقعيت و شرايط خاص 
خود آنان، از روش های متعددی بهره گرفتند. گاه با محّبت، گاه با قهر، و زمانی با 
عفو و اغماض، پيروان و دوستانشان را هدايت و منحرفني را به مسير صحيح و راه 
راست ارشاد می منودند. عمل و روش اين اوليای بزرگ در حقيقت روش های اجرايی 
تربيتی برای پيروان آنهاست. اما بدون ترديد اساس تربيت اسالمی، بر آزادی فكر 
و روش تربيتی آن مبتنی بر تكرمي شخصيت انسان، به خصوص اطفال، می باشد. 
والدينی كه عالقه دارند فرزندانی با شخصيت مطلوب پرورش دهند الزم است از 
دوران كودكی به او توجه كنند و اين خوی  پسنديده را از ابتدا در آنان احيا كنند. 
عدم  فرومايگی،  زيونی،  همچنني  و  نفس  به  اعتماد  اراده،  استقالل  شخصيت، 
اعتماد به نفس از صفاتی است كه اساس آن در دامن پدر و مادر پی ريزی می شود. 
لذا احترام به كودك و حسن معاشرت پدر و مادر با وی يكی از اساسی ترين عوامل 

ايجاد شخصيت در كودك است. 

اگر وضعيتی پيش آمد كه يكی از والدين تنبيه طفل را الزم دانست؛ بايد تنبيهی در 
نظر گرفته شود كه با روحيه طفل سازگار باشد )از قبيل سرزنش، بازداشت، كتك 

و امثال آن( و طفل را از تكرار رفتار ناپسند باز دارد. 
همچنني براساس ماده 1178 قانون مدنی مقرر گرديده است:

ابوين مكلف هستند در حدود و توانايی خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضی اقدام 

كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند. 

»تربيت فرزند همان طور كه از ماده 1178 قانون مدنی بر می آيد تكليف پدر و مادر 
است اما آنها در عني حال كه حق انتخاب شيوه تربيت فرزند خود را دارند، مكلفند 
او را چنان تربيت كنند كه مهمل مناند و استعدادهايش به هدر نرود. جمع كردن 
اين دو قاعده آسان نيست، زيرا گاه سلوك پدر و مادر به بيهودگی فرزند می اجنامد 
و در تفسير معنی »مهمل« اختالف می شود. در مقام تزاحم حق و تكليف پدر و 

34



35

مادر بايد مصلحت طفل، يعنی تكليف آنان را مقدم دانست، حق ابوين محدود به 
تكليف آنان است و تا جايی احترام دارد كه مخالف با وظايف قانونی و نوعی پدران 

و مادران نباشد«.
با وجود اين كه تربيت كودكان و نوجوانان اهميت خاصی دارد و الزم است حدود آن 
مشخص باشد، قانون مدنی حدود و ضوابطی برای آنان تعيني نكرده است. ولی با 
توجه به مفاد ماده 1178 قانون مدنی مسّلم است كه تربيت بايد بر حسب زمان و 
مكان به حنوی باشد كه تربيت طفل مهمل مناند، تكليف ابوين در اين زمينه محدود 

به توانايی مالی و فكری آنان است.

اسالم ديدگاه  از  كودك  تأديب  و  تنبيه 

و  عوامل  از  تنبيه  تربيت،  و  تعليم  صاحب  نظران  برخی  اعتقاد  به  كه  شد  گفته 
محرك های مؤثری است كه در كنار تشويق برای اصالح و بازسازی در مورد طفل به 

كار می رود و هدف آن ساخنت و پروردن اوست. 

در تنبيه اصل بر آگاه كردن است، خواه به صورت تذكر، اخطار و انذار باشد و خواه در صورت 

عدم تأثير اشكال اولی، به صورت كتك و ضرب و شتم. بديهی است كه در صورت اخير جنبه 

عدل و انصاف و نيز حدود آن و مهم تر ميزان آن مورد نظر خواهد بود.

 

با مطالعه اجمالی كتاب روايی و تربيتی اسالمی، به خوبی روشن می شود كه در 
اسالم برای كنترل و ارشاد افراد، صرفًا به موعظه و نصيحت و تشويق اكتفا نشده، 
به  موارد(،  اكثر  )در  تربيتی  تنبيهات  بر  عالوه  تشويقی  محرك های  كنار  در  بلكه 
تنبيهات بدنی نيز اشاره شده است. به عبارت ساده تر می توان گفت، وقتی نصايح و 
مواعظه مفيد واقع نشد، به منظور جلوگيری از احنراف و هشدار، می توان از عوامل 

تنبيه و حتی مجازات استفاده كرد.
 

 در تعاليم اسالمی، مسأله تنبيه و مجازات به عنوان يك اصل حياتی و ضروری به طور اجمال 

پذيرفته شده است. منتهی برای هر جرم و احنراف و رفتار غيرانسانی، تنبيه و مجازاتی مناسب 

ارائه شده است. كيفر قتل، قصاص قاتل و مجازات سرقت، قطع ید سارق و عقوبت شرب 

خمر، زدن تازيانه به ميخواره است )شكوهی يكتا 165:1363(.

البته الزم است ذكر گردد كه از ظاهر و روح دستورات اسالمی استفاده می شود كه 
در كليه موارد و بدون هيچ ترديدی، تنبيهات تربيتی و ارشادی بر تنبيهات مادی و 
بدنی برتری دارد. علی االصول، اگر منظور از تنبيه، آگاه كردن فرد به نكات احنرافی 
و اشتباهاتش باشد، طوری كه ديگر آن را تكرار نكنند، اين امر در اسالم پذيرفته 



و مورد تأييد است، و اگر منظور ضرب و شتم بی حساب باشد آن هم بدان گونه 
كه شخصيت طفل و فرد را منكوب منايد، در تربيت اسالمی وجود ندارد. حضرت 
علی )ع( در اين زمينه می فرمايد: »انَّ العاقل تيعظ باالدب و البهائم التيعظ ااّل 
تربيت  و  ادب  اندرز  و  پند  با  عاقل  كه  راستی  به   :)236:1 ج  )ااّلمدی  بالّضرب« 

می شود ولی حيوانات جز با زدن تربيت منی شوند. 

در تنبيه اسالمی، اصالت با آگاه كردن و راهنمايی طفل است، نه ضرب و شتم و كتك و شالق. 

در تربيت اسالمی تنبيه بدنی امری غيرقابل اجتناب نيست، بلكه وسيله ای كمكی و دست دوم 

و به هنگامی رواست كه ديگر ابزار تربيتی از موعظه انذار و ارشاد و تذكر نتواند راهگشای طفل 

به سوی خير باشند )قائمی: 260(.

با بيان مطلب فوق، روشن شد كه اسالم، مطلقًا منكر تنبيه به صورت ضرب و شتم 
نيست، و در مواردی با رعايت شرايطی، حتی سخن از كتك زدن طفل هم دارد. 
مثلًا در موضوع مناز، يا هنگامی كه طفل به زشتی گناهی آگاه باشد و عمدًا مرتكب 
آن شود، يا در ارتكاب بعضی از گناهان كبيره و در مسائل كيفری. درست است كه 
برای فرد نابالغ حد جاری منی شود ولی تعزير و ضرب كمتر از اندازه حد وجود دارد. 

در اين باره می توان به حديثی از پيامبر اكرم )ص( اشاره منود كه می  فرمايد:
 

كودكانتان را در شش سالگی به مناز وادار كنيد و اگر پند و اندرز شما مؤثر نيفتاد، در سّن هفت 

سالگی می توانيد با تنبيه بدنی، آنها را به مناز خواندن وادار كنيد )طبرسی ج 171:1(.

از  يا بعضی  ايراد ضرب و جرح عمدی  آگاهانه، در  همچنني، در خصوص سرقت 
اعمال ناشايست، اسالم طفل مميز را به خود وامنی گذارد. در اين خصوص می توان 
لواط  خصوص  در  كه  كرده  اشاره   1370 مصوب  ايران  مدنی  قانون   113 ماده  به 
تا 74 ضربه شالق تعزير  را وطی كند  نابالغ ديگر  نابالغی،  مقرر می دارد: »هرگاه 
می شود«. ماده 147 همان قانون نيز مقرر داشته است: »هرگاه نابالغ ممّيز كسی را 

قذف كند به نظر حاكم تأديب می شود«.

پر واضح است، تنبيه به هرگونه ای كه اجرا شود در طفل تأثير دارد، خواه مطلوب 
و خواه نامطلوب. اثر مطلوب آن زمانی است كه توأم با خشونت و بی رحمی نباشد، 
بلكه جنبه عدالت خواهی او را اقناع منايد. ولی به هنگامی نامطلوب است كه توأم با 
قساوت، تصفيه حساب های قبلی، يا خالی كردن عقده خود و در حقيقت ناعادالنه 
و ظاملانه و به عبارت بهتر خارج از حّد ميزان عرفی باشد. چه بسا ممكن است به 

جای تنبيه، خود والدين مرتكب خطا و حتی جرم نيز بشوند.
مطرح  اخالقی  و  تربيتی  نظر  از  گاهی  كودكان  تأديب  كه  داشت  توجه  بايد  البته 

36
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می شود و گاهی نيز در رابطه با مجازات )تنبيه( برای ارتكاب جرم می باشد. در اين 
مباحث ابتدا به تنبيه كودكان از حلاظ تربيتی در اسالم اشاره می شود و سپس به 

تأديب آنها از حلاظ مجازات و ميزان آن اشاره خواهد شد. 

الف( تأديب كودكان از حلاظ تربيتی
مسألة تربيت كودكان در دين مبني اسالم از اهميت ويژه ای برخوردار است. توجه 
به تعليم و تربيت كودكان به طور گسترده ای در احاديث و روايات مورد اشاره قرار 
گرفته است. زيرا در اسالم به اين نكته تأكيد شده است كه افراد با فطرت پاك و 
سالم به دنيا می آيند. در حديث شریف آمده است: »كل مولود يولد علی الفطرة« 
به اين معنا كه هر نوزادی بر فطرت پاك متولد می شود و اگر از همان اوان كودكی 
مورد تربيت اسالمی قرار گيرد و از آلودگی ها دور نگاه داشته شود يقينًا در آينده نيز 

از احنراف مصون خواهند ماند. 
در اسالم در مورد انتخاب همسر، مراقبت در دوران حمل و حنوه تربيت كودكان در سنني 

اوليه زندگی سفارشات و دستورات مفيد و متعددی از قرآن كرمي و معصومني عليهم السالم و 

بزرگان دين رسيده است )شكوهی يكتا 17:1363(.

اسالم به متام جنبه های تربيت كودكان توجه كرده و تدابير مثبتی را برای اصالح و 
تربيت جسمی و روانی آنها مقرر فرموده است. همچنني، برای مواقعی كه كودكان 
دچار خطا شده و اعمال ناصاحل مرتكب می شوند تدابيری در نظر گرفته و مقررات 

مربوط به آن را نيز مقرر فرموده است كه در چهار مرحله قابل اجراست:

مرحله اول: در اين مرحله از پند و اندرز و نصيحت استفاده می شود كه اگر به شيوه 
صحيح و با روش تربيت اسالمی اجنام گيرد، در اغلب كودكان مؤثر خواهد بود و در 

اصالح و بازسازی شخصيتی آنان تأثير خواهد داشت.
 

مرحله دوم: تذكر و اخطار و سپس تهديد است. در اين مرحله بايد جّدی تر با كودكان 
را گوشزد منود. معمولًا كودكان در  آنان  اعمال خالف  بايد عواقب  و  برخورد كرد 

مقابل تهديد، برخورد انفعالی داشته و اغلب متنبه می شوند. 

اين مرحله كودكان نتيجه  مرحله سوم: مرحله مالمت و محروم كردن است. در 
اعمال خالف خود را به طريق محروم شدن از مزايايی درك كرده و در اين مرحله 
قادر به درك اهميت افعال خود هستند و رابطه ارتكاب عمل خالف و محروم شدن 

را می فهمند. 

مرحله چهارم: تنبيه كودكان است. مواردی پيش می آيد كه هيچ كدام از مراحل 
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قبل و تدابير گذشته مؤثر منی افتد. در اينجا والدين بايد ضرورتًا از تنبيه استفاده 
كنند. زيرا خانواده، مركزی برای آموزش مقررات و ضوابط است.

كودكان در خانواده به علت مهر و عالقه افراطی والدين، خود را آزاد می بينند و 
دست به هر كاری می زنند و احساسات خود را به هر گونه ای كه تشخيص دهند ابراز 
می كنند. والدين بايد اين احساسات را حتت كنترل درآورند و اعمال قدرت والدين 
برای حفظ مقررات و منضبط بار آوردن كودكان امری اساسی و ضروری است و بايد 

به صورت منطقی و عادالنه و با هدف اصالح اجنام پذيرد. 
تنبيه كار دشواری است و بايد براساس اصول و ضوابط باشد كه دارای اثرات مثبت 
و پابرجا باشد. در كشور ما تنبيه كودكان امری معمول و رايج است، اما در عمل 
می بينيم كه نتيجه مطلوبی ندارد. علت اصلی اين است كه از اين روش در موقع 
مناسب استفاده منی شود و بدون اعمال روش های اوليه بی دليل به تنبيه كودكان 

اقدام می گردد. 

اين كارگيری به اصالح، بههدف توجه و آن در زيادهروی عدم و رعايتحدود تنبيه با رابطه در
شيوهرادشوارمیسازد.لذااوليابايدبهضوابطومعيارهایآنكاملًاتوجهداشتهباشند.)قائمی

.)309،308:1368

در دين مبني اسالم از تأديب به كيفيتی كه ديه به آن متعلق بگيرد، نهی شده است 
و به نظر فقهای شيعه ديه، حتی به سرخ شدن بدن تعلق می گيرد.


سرخ صورتش كه كنند تنبيه گونهای به را كودك مربيان، و اوليا يا والدين چنانچه بنابراين
ديه 6مثقالطال اگرسياهشود و مثقال 3 اگركبودشود و نيمشرعی و مثقال يك بايد شود،
مقدار كنندنصف ياسياه كبود يا زدنسرخ واسطه به را كودك بدن ديگر اگرجای و بپردازند
صادق نيز بزرگساالن مورد در حتی فقهی حكم اين و شود پرداخته بايد شد گفته كه طاليی

است)حرعاملیج295:19(.

بنابراين رعايت موازين در اين باره مشكل است:

بزهكاری ادامه به آنان تشويق موجب نوجوانان و كودكان تهذيب و تربيت در سهلانگاری 
آنانگرفتهنشودبههنگام میشودواينخطربزرگیاستبهويژهاينكهاگرجلویتبهكاری
بلوغديگرمنیشودكاریكرد.دردنيایامروز،بخشیازجراميمربوطبهكودكاناستواگراز
برایجرامي كيفری وشرع، قانون نظر از كه بدانند و آگاهشوند فقدانمسؤوليتجنايیخود
آناننيستديگرهيچنيرويیمنیتواندجلویگمراهیوكجرویآنانرابگيرد.بنابراينبهترين

راهمعاجلهآناناجرایتعزيراتاسالمیدربارهآناناست)فيضج261:1(.

ب( ميزان   مجازات
تأديب و مجازات كودكان در اسالم براساس درجه مسؤوليت آنان می باشد. معيار 
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بلوغ است. به همني دليل كودكان كه اشخاصی  دارا بودن مسؤوليت كامل هم 
غيربالغ می باشند از مسؤوليت كامل مبّری بوده و به تبع آن از مجازات نيز معاف 

می باشند. 
به همني معنا  اشاره  است كه  وارد شده  باره  اين  در  روايات متعددی  و  احاديث 
داشته و كودكان را از مجازات معاف می دارد و آنان را مشمول اقامه حدود منی داند. 
چنانچه در وسائل الشيعه می خوانيم: حمزة بن حمران از امام صادق )ع( پرسيد:

متیيجبعلیالغالمأنيؤخذباحلدودالتامهويقامويؤخذبه،فقال:فلذلكحّديعرف،قال:
ذلكاذااحتلماوبلغخمسعشرةسنةُاوُاشعراوُانبتقبلذلكُاقيمتعليهاحلدودواخذبهاو

اخذتله...)حرعاملیج30:1(.

چه زمانی بر كودك حّد كامل زده می شود و حدود بر او اقامه می گردد؟ امام )ع( 
زمانی  آن چه  پرسيد: حّد  منايد.  و درك  ُيتم خارج شود  از  كه  فرمودند: هنگامی 
شناخته مي شود؟ امام )ع( فرمودند: هنگامی كه محتلم شود يا به پانزده سالگی 
بالغ گردد يا مو در بدن او برويد، حدود بر او جاری می شود حال يا به نفعش باشد 

يا به ضررش.

واحلمد اهلل رّب العاملني 

منابع

-قرآنكرمي
-آقابيگلویی،عباس،سيدكاظمرسولزادهطباطبايی،حسنموسویچلك)1380(.

كودكآزاری،چاپاول،تهران:انتشاراتآونددانش.
-ااّلمدی،عبدالواحد،غرراحلكم

همايش ششمني است؟«. نرسيده فرا مرگ زمان »آيا )1374(. بهروز. -جليلی،
بيماریهایكودكان

-حرعاملی،محمدبناحلسن.وسائلالشيعه.
و آموزش نشر تهران: اسالمی. تربيت و تعليم مبانی )1363(، محسن يكتا، -شكوهی

پرورش.
-طبرسی،حاجميرزاحسننوری،مستدركالوسائل.

-فيض،عليرضا،مقارنهوتطبيق.
-قائمی،علی)1368(.تربيتوبازسازیكودكان،تهران:نشراميری.

-خانوادهوتربيتكودك.
-قمی،شيخعباس)1374(،سفينةالبحار،مشهد:بنيادپژوهشهایاسالمی.

-مدنی،سعيد)1383(.كودكآزاریدرايران.چاپاول،تهران:نشراكنون.
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دام�اد محق�ق  مصطف�ی  س�يد  آی�ت اهلل 

زندگینامه

آیت اهلل دکتر سيد مصطفى محقق داماد )احمدآبادى( در سال 1324 در شهر قم 
به دنیا آمدند. ایشان عالوه بر حتصیل در حوزه و فراگیری علوم اسالمی و کسب 
درجه اجتهاد، در دانشگاه  تهران مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به ترتیب 
در رشته های فلسفه اسالمی و فقه اسالمی سپری کرده و سپس دکتری خود را از 

دانشگاه لون-النو بلژیک در رشته حقوق بني امللل اخذ کردند. 

ایشان درکنار کار تدریس، مدیریت دپارمتان مطالعات اسالمى آكادمى علوم و ریاست 
دپارمتان حقوق مركز مطالعات و حتقيقات كتاب هاى دانشگاهى رشته علوم انسانى 

را نیز بر عهده دارند. 
دکتر محقق داماد در حال حاضر در دانشگاه های مختلف کشور مشغول به تدریس 
هستند که از آن جمله می توان به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 

مفید و مدرسه عالی شهید مطهری اشاره کرد. 
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کودک آزاری  مورد  در  نظری  چه  قرآن  و  اسالم  مقدس  شرع  1-قوانین 
دارند؟ 

از نظر موازين اسالمی آزار ديگران به طور كلی حرام است. آزار می تواند مادی و 
به هرحال  یا معنوی مانند هتك حيثيت و توهني.  و  باشد  فيزيكی مانند ضرب 
هرگونه عملی كه منافی با كرامت بشری باشد از نظر موازین اسالمی مردود است. 
را  از خود  زيرا كودكان قدرت دفاع  اين حكم است؛  آزار كودكان مصداق اعالی 
ندارند و از اين جهت تعدی به آنان گناه كبيره محسوب می شود. داليل اين حكم 
از اهل بيت )ع( در  نيز روايات منقول  آيات صريح قرآن در مورد حرمت ظلم و 

خصوص حترمي ايذاء است.

کدام هاست؟  فرزندان  تربیت  صحیح  2-روش های 

مستفاد از نصوص اسالمی اين است كه روش صحيح تربيت كودكان عبارت است از:
الف - نصيحت و ارشاد: قرآن مجيد از قول لقمان به فرزندش می گويد: يا بنّی التشرك 
باهلل اّن الشرك لظلم عظيم. ))فرزندم! به خدا شرك نورز، بى ترديد شرك ستمی بزرگ 
است (( )سوره لقمان آیه 13(  هم چنین اميراملومنني )ع( به فرزندش نصايحی سازنده 

می كنند. )) نهج البالغه  -  توصيه اميراملومنني به  فرزندش  امام حسن )ع( ((

از قول عبادالرحمن می فرمايد:  ب - دعای خير برای فرزندان: در سوره فرقان 
ربنا هب لنا من أزواجنا و ذّرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقنيء اماما ]پروردگارا! ما 
را پيشواى  از سوى همسران و فرزندامنان خوشدلى و خوشحالى بخش، و ما  را 

پرهيزكاران قرار ده[ )سوره فرقان آیه 74 (.

ج - تامني موجبات تربيت: مانند دور كردن آنان از محيط های فاسد و اسكان دادن 
آنان در محيط های سالم. قرآن مجيد در سوره نساء بركسانی که در محيط های 
است.)سوره  دانسته  را الزم  آن محيط  ترك  و  فاسد محصور می شوند، مهاجرت 

نساء آیه 97(

3- با در نظر گرفنت تاثیرات اجتماعی و روانی کودک آزاری، آیا یک 
در  کودک آزاری  از  اطالع یافنت  یا  مشاهده  با  می تواند  مسلمان  فرد 
مذهبی  تکالیف  باشد؟  بی تفاوت  و  کرده  اختیار  سکوت  آن  قبال 

بامسهتعالى



42

اطالع  یا  کودک آزاری  و  بدرفتاری  مشاهده  صورت  در  مسلمانان 
چیست؟  آن  از  یافنت 

در  است كه  واجب  بر هر مسلمان  از منكر  نهی  و  به معروف  امر  ادله  به موجب 
چنني مواردی از طريق تذكر و در غير اين صورت از طرق قانونی برای منع آن اقدام 

منايد.

مسوولیت  جامعه  در  کودک آزاری  شیوع  از  جلوگیری  برای    -4
از  که  کسانی  والدین،  جمله  از  مختلف  موقعیت های  در  افراد 
رهبران  کودکان،  مسوول  نهادهای  می کنند،  نگه داری  کودکان 
و  سیاستگذاران  معلمان،  بیمارستان ها،  کارکنان  مذهبی، 

چیست؟  منایندگان 

از  عام است.  نيست، هرچند كه مسؤوليت  يكسان  نامبرده فوق  افراد  مسؤوليت 
نظر موازين شرعی همه مكلف به حفظ جان ديگرانند، ولی مسؤوليت دولتمردان و 

دست اندركان اجرائی و تقنينی در چارچوب حقوق عمومی است.

برای  کودکان  با  معصومین  ائمه  و  )ص(  اکرم  پیامبر  5-رفتار 
ائمه  و  پیامبر  سیره  در  آیا  است؟  بوده  صورت  چه  به  آنها  تربیت 
)مانند  خشونت آمیز  روش های  از  کودکان  تربیت  برای  معصومین 

خیر؟ یا  می شده  استفاده  بدنی(  تنبیه 

تنبيه بدنی در سيره ائمه )ع( وجود نداشته است. شيوه آنان همان بوده كه در 
جواب سئوال دوم گفته شد.

غیرخشونت آمیز  روش های  از  استفاده  امکان  که  صورتی  6-در 
یا  والدین  استفاده  باشد،  داشته  وجود  طفل  تنبیه  و  تربیت  برای 

دارد؟ حکمی  چه  خشونت  از  معلمان 

استفاده از خشونت در فرض وجود راه های مساملت آميز ممنوع و شرعًا حرام است.
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که  کسانی  و  والدین  کریم،  قرآن  و  مقدس  شرع  موازین  طبق  آیا   -7
خشونت آمیزی  رفتارهای  قبال  در  می کنند،  نگه داری  کودکان  از 
باشند  پاسخگو  باید  و  بوده  دارند،مسوول  کودکان  به  نسبت  که 
کودکان  با  خود  رفتار  قبال  در  پاسخگویی  از  مبری  آنها  که  این  یا 

؟ هستند
اعمال خشونت در فرضی كه راه های غير آن ممكن نباشد فقط در حّدی مجاز است 
كه موجب تعذيب جسمانی نباشد و چنانچه والدين فرزندانشان را بزنند به گونه ای 
كه بدن كودكان در اثر ضرب كبود و يا قرمز گردد عملی حرام مرتكب شده اند و به 

پرداخت ديه محكوم می باشند.
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آیت اهلل محمد حسن مرعشی

زندگینامه

در  1316 هجری شمسی  سال  در  مرعشی شوشتری  محمد حسن  سید  آیت اهلل 
شهرستان شوشتر خوزستان متولد شدند. ایشان حتصیالت مقدماتی را در هماجنا 
به پایان رسانده و سپس در حوزه علمیه مقدمات را در ادبیات عرب و صرف و حنو 
آموخته و دروس سطح را نیز از اساتید حوزه فرا گرفتند. وی همزمان با تدریس 
مقدمات و سطوح عالیه، درس خارج فقه را نیز فراگرفتند. ایشان در دوران بعد از 
انقالب از سوی شورایعالی قضایی دعوت به همکاری با قوه قضاییه شدند و ابتدا 
به  و شورایعالی قضایی مشغول  دیوانعالی کشور  در  اهواز و سپس  در شهرستان 
کار شدند. عالوه بر این ایشان همزمان به کار تدریس در حوزه و دانشگاه مشغول 
بودند. ایشان هم اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری بوده و هم چنین به عنوان 

استادیار رمسی در مدرسه عالی شهید مطهری مشغول تدریس می باشند. 
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كودك  مورد  در  نظرى  چه  قرآن  و  اسالم  مقدس  شرع  1-قوانني 
؟ دارند  آزارى 

از نظر اسالم آزار كودكان شرعًا و عقلًا مجاز نيست. نه آزار جسمی و نه آزار جنسی 
و نه آزار روحی و حتقير آنان از طرف پدران و مادرانی كه عهده دار تربيت فرزندان 
بايد ناظر مصاحل جسم و جان او  هستند. والدین در متام مراحل زندگانی كودك 
باشند و هر دو را به موازات يكديگر مورد توجه دقيق و پرورش صحيح قرار دهند. 
زمينه  اين  در  و  دارد  مجازات  عقلًا  و  شرعًا  و  است  جنايت  نوع  يك  كودك آزاری 
قوانينی بايد تصويب شود كه برای كودك آزاری مجازات هائی در نظر گرفته شود. 
از رهبران دينی سفارش های بسياری شده است كه پدران و مادران بايد نسبت 
را  آنان  اين كه  نه  باشند  آنان دوستی داشته  به  و  ورزند  فرزندان خود محبت  به 

بيازارند. 

كدام هاست؟ فرزندان  تربيت  صحيح  روش هاى   -2

پرورش  مذهبی،  واجبات  و  فرائض  اجنام  به   عادت  دينی،  حتقيقات  به  آشنائی 
پاسخ  كودك،  به  كردن  سالم  كودك،  به شخصيت  احترام  كودك،  در  راستگوئی 
به سالم كودك، بازی با كودك، مسرور كردن كودك، پی بردن به روحيه كودك، 

دجلويی از فرزندان يتيم و بی سرپرست.

يك  آيا  كودك آزارى،  روانى  و  اجتماعى  تاثيرات  گرفنت  نظر  در  با   -3
در  كودك آزارى  از  يافنت  اطالع  يا  مشاهده  با  مى تواند  مسلمان  فرد 
مذهبى  تكاليف  باشد؟  بى تفاوت  و  كرده  اختيار  سكوت  آن  قبال 
اطالع  يا  كودك آزارى  و  بدرفتارى  مشاهده  صورت  در  مسلمانان 

؟ چيست  آن  از  يافنت 

منكر  از  نهی  باب  از  و  باشد  بی تفاوت  كودك آزاری  برابر  در  نبايد  مسلمانی  هيچ 
طريق  از  اگر  حتی  بگيرد،  باشد  هر حنوی  به   را  كودك آزاری  جلوی  است  موظف 

مراجعه به دستگاه های قضائی باشد.

مسؤوليت  جامعه  در   كودك آزارى  شيوع  از  جلوگيرى  براى   -4
از  كه  كسانى  والدين،  جمله  از  مختلف  موقعيت هاى  در  افراد 
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كودكان نگهدارى مى كنند، نهادهاى مسوول كودكان، رهبران مذهبى، 
كاركنان بيمارستان ها، معلمان،  سياستگذاران، و منايندگان چيست؟ 

 الزم است برای جلوگيری از شيوع كودك آزاری از راه تبليغات همگانی استفاده كرد 
و در مقابل محبت به كودكان را تبليغ كرد. 

با  معصومني  ائمه  و  )صلى اهلل عليه وآله(  اكرم  پيامبر  رفتار   -5
سيره  در  آيا  است؟  بوده  صورت  چه  به  آنها  تربيت  براى  كودكان 
روش هاى  از  كودكان  تربيت  براى  معصومني  ائمه  و  پيامبر 

خير؟  يا  مى شده  استفاده  بدنى(  تنبيه  )مانند  خشونت آميز 

به  پيامبر اسالم )ص( نسبت به كودكان بسيار خوب بوده است و  سيره و روش 
اندازه ای در اسالم به كودكان محبت می گردد كه بسياری از كودكان دوست داشتند 
از فرزندان پيامبر باشند و روايات بسياری در اين مورد وارد شده است كه می توان 

به كتاب های حديثی مراجعه كرد. 
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