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 حمد و سپاس
 

وند رب روح و خاطره  قیاس رب آستان مقدس پاک پدر و مارد زبرگوارم و رحمت بی بی شائبه خدا
ن آن اه هب این بنده توفیق عطا نمود ات یک مقطع تحقیقی دیگری  اه هک خاطره آن همیشه جاویدا

وند هب انتهای تحصیل رد این مرحله رسیده را طی نمایم ام: وظیفه خویش  و با عنایت خدا
دانم از زحمات اسطوره عشق، خواره زعزیم، دینا خلق احمدی و همسر مهربانم، رضا  می

ء این مجموهع هب آن رضایی هک مرا رد این مسیر یاری کرده اه، باشد هک این خردرتین  اند با اهدا
 سپاس گویم.بخش از زحمات آانن را 
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 پیشگفتار

وق کوودک  حق مسئلهابعاد مورد بحث در سطح نظام حقوق کودک،  نیتر پردامنهکی از ی

عنووان   بوه  یآزار کودکو ن وصف مفهوم یبداست  آزاردهندهبر حفاظت در برابر رفتارهای 

و  ی، روانو یت و سالمت جسمانیه منجر به ورود لطمه و صدمه به تمامک یهرگونه رفتار

جاد اخوتالل  یا یو اجتماع یشان در ابعاد فردیند رشد ایا در فرایده یان گردکودک یعاطف

ن یوی ان را تعکو ودکحقووق   ی م بور حووزه  کحوا  یدهایو هوا و نبا  تیممنوع ی د، دامنهینما

 یتیعنووان سوند حموا    ون بوه ینوانسو که در کو ان کودکن حقوق یتر از مهم یکی د.ینما یم

در برابور   کودکو ت از یو شناخته شده اسوت، حفاظوت و حما   تیرسم بهان، کودکحقوق 

ده یو پد یها یینارساو  ها چالشعنوان  امروزه به آنچه باشد. ینجه مکت و شهرگونه خشون

ن یو ا در .دارد یشه در عوامل متعددیافته و ری یا مطرح است، ابعاد گسترده یآزار کودک

حقووق   یتیحموا  یارهاکون سازیتر به مهم به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و پژوهش

 .خواهد پرداخت ران و انگلستانیا یداخل

ده یو وجوود دارد، پد  کودکو ت از حقووق  یو حما یه بورا کو  ییارهاکوبا وجوود تموام سواز   

همچنوان مطورح    ینوون کمهم قرن  یها یینارسا و ها چالشاز  یکیعنوان  به یآزار کودک

از محافول و   یاریه در حوال حاضور موورد توجوه بسو     ک یاز معضالت اجتماع یکیاست. 

 باشد. یان مکودکده آزار یاست، پد یفرکیاران دستگاه عدالت کراند دست

ه در کو  یفو ین تعریتور  ن و جامعیبهتر دیشا د.یگرد ارائه یآزار کودکاز  یف متعددیتعار

اب کو ا ارتیو غفلت  یوتاهکهر نوع »ن باشد: یداد چن ارائهتوان  یم یآزار کودکارتباط با 

ا در آن یو برسواند،   یخطر کودک یبه بهداشت و سالمت روان ینحو بهه ک یهر نوع عمل

 شود. یقلمداد م یآزار کودکشود،  یند و مانع از رشد بهنجار وکوارد  خدشه

انقوالب  ه در کو اسوت   یا دهیو پد یرانسوان یغ وناهنجوار  رفتوار   یکعنوان  به یآزار کودک 

شوده و از   ییشناسوا  جیتودر  بوه  «7۹ن قورن  ینخست یها و دهه 75واخر قرن ا»صنعتی 

مختلوف   یها شمندان حوزهیمورد توجه اند یعیقرن گذشته، در ابعاد وس یانیم یها دهه

 71 یهوا  سده یتحوالت ط مجموعه قرار گرفته است. ...و  ی، روانشناسی، حقوقیاجتماع

بشر، فراهم سواخت.   یذات یها یبر احترام به حقوق و آزاد یرا مبتن یدی، نظام جد75و 

 بوه و  کودکو ، مفهوم حقوق یو فلسف یرکم فیعظ ی از پشتوانه یه با برخوردارک ینظام



 
 

دوم  ی موه ین یجواد و طو  یا ین انقالب صونعت یآغاز یها را در دهه یآزار کودکآن  دنبال

ن یو ، ایآزار کودکو  ی و مقولوه  کودکو خصووص حقووق    در د.قرن گذشته به اعتال رسان

آغواز و بوا طورح     7۹0۹در سوال   کودکو حقووق   یجهوان  ی هیو ب اعالمیند بوا تصوو  یفرا

رش آن از یسوازمان ملول متحود و پوذ     یاز سو 7۹5۹در سال  کودکون حقوق ینوانسک

آور، رشود قابول    سند الوزام  ها دهب یجهان و تصو یشورهاکب به اتفاق یت قریثرکا یسو

بودل   یاجتمواع  یده و ناهنجاریپد یکعنوان  ه بهک یزمان یآزار کودکافت. ی یا مالحظه

 د.یگرد 751۰در سال  یغرب یصنعت یشورهاکدر  ید اجتماعیشد یگشت، سبب نگران

ظلوم و سوتم نسوبت بوه      هیو عل ییهوا  ع سوازمان یل سرکین مسئله سبب تشین رو، ایاز ا

 سووء از  یریشوگ یپ یمجمع مل 75۹۴شور انگلستان در سال کان در جهان شد. در کودک

شوور در سوال   که در آن کو بوود   ین در حوال یرد. اک آغازت خود را یان، فعالکودکبا  رفتار

 کودکو بوا   یاز بودرفتار  یریشوگ یقوانون پ  یعنو ی، کودکن قانون حفاظت از یاول 755۹

موجوب قوانون    بوه  750۰خ یه معقوول از توار  یشور، دفاع از تنبکن یا در ب شده بود.یتصو

وان یو س دیئ، ریخیتار یها هیانیمرسوم بوده است. در ب 7507ه افراد مصوب یعل کاری بزه

ن است کموجب قانون انگلستان، پدر و مادر مم به»شور در آن سال، اظهار داشت: ک یعال

 اورنود یوارد ب کودکو بور   یمتوسط و معقول یه بدنی، تنبکودکها در  یبا هدف اصالح بد

 در «.مانود  یمو  یست در حد متوسط و معقوول، بواق  یبا یشه مین مجازات، همیالبته ا که

، ۲۰۰۴مرسوم بوده است و بوه موجوب قوانون     750۰واقع، دفاع از تنبیه معقول از تاریخ 

، پدر و مادری که موتهم  ۲۰۰۴تا  750۰نسخ شده است. این بدان معنا است که از سال 

 توانسوتند  یممعقول  هیتنبعلیه کودکانشان بودند با استناد به دفاع از  به ارتکاب خشونت

، دیگور از فرضویه   ۲۰۰۴از قوانون کودکوان    05خود را، تبرئه کنند. پس از تصویب ماده 

بنوابراین هور آسویبی کوه کوودک آن را تحمول        ؛شوود  ینمدفاع از تنبیه معقول استفاده 

 آن را آسیب بدنی جدی در نظر گرفوت،  توان یمکه  باشد یمجدی  یا اندازهو به  کند یم

 به عنوان تنبیه معقول در نظر گرفته شود. تواند ینم

ش ی، وجود دارد. مخصوصاً گرایآزار کودکدر انگلستان در مورد توجه به  یسه دوره زمان

 یالو  7۹0۰ن از اواسوط  یو همچنو  7۹7۴ یالو  751۰توان از  ین موضوع را مید به ایشد

ده یوواز پد یری، جلوووگ۲۰۰9در حووال حاضوور از سووال   و ؛ردکووده مشوواه 7۹5۰اواخوور 



 

 
 

 مسوئله رو،   نیبوده است. از ا یقابل توجه های پیشرفتدر انگلستان، شاهد  یآزار کودک

 یدیو جد مسئلهدر برابر خشونت در انگلستان،  کودکت از یژه حمایو ان و بهکودکحقوق 

دسوامبر   70در انگلسوتان، در   کودکو شتر از حقوق یت هر چه بیحما یست. در راستاین

ن یو ب اید. بوا تصوو  یشوور رسو  کن یب ای، به تصو7۹5۹ کودکون حقوق ینوانسک، 7۹۹7

 یده، حقوقیان آزاردکودکت از یحما یبرا یه شامل حقوقکون، اصول و مفاد آن ینوانسک

 یمراقبوت و خودمات   یبورا  ین حقووق یان و همچنو کودکان یرش بیده و پذیابراز عق یبرا

 رش قرار گرفت.یان معلول، توسط دولت انگلستان مورد پذکودک یبرا

کوردن زنودگی حوال و     آور رنجاست که جدا از  ای مسئلهسوءرفتار با کودکان و نوجوانان 

گزافی را  یها نهیهزخواهد داشت،  آنان برآنان و اثرات منفی و مشکل سازی که  ی ندهیآ

 .کند یمل بر جامعه تحمی آزاری کودکجهت درمان آثار و عوارض 

 ی ز توالش در جهوت اعواده   یو اد شوده و ن یان در برابر صدمات و لطمات کودکحفاظت از 

ه بور  کیو ه تنهوا بوا ت  کست ین ی، امریده به اجتماع و روند معمول زندگید ان صدمهکودک

 یهوا  تیو از مجموعوه ظرف  اسوتفاده  باه الزم است تا کمحقق گردد. بل یاخالق یها موعظه

ر راهکارهوای  یتوداب  ی ارائوه به منظور  یا ژهینظام و ها نیاو مانند  ی، رفاهی، درمانیحقوق

 اجراو  یطراح یو خدمات رفاه یرانه برای اصالح قانون، اقدامات درمانیشگیپیشنهادی پ

 گردند.

 هوای  سالدر  یوسته است، ولیپ کودکون حقوق ینوانسکبه  791۲ران از سال یهرچند ا

 یامضاه کن است یگر اانین امر بیم. ایمواجه بود یآزار کودک ی دهیر اغلب با رشد پدیاخ

 دولوت  توسوعه را ارتقوا دهود.    یها تواند شاخص ینم ییتنها به یالملل نیون بینوانسک یک

 نکوه یاایران به کنوانسیون حقوق کودک و اصالحیه آن ملحق شده است، اما با توجه بوه  

ون قورار داده اسوت، ناچوار    پنداشوتن مووادی از کنوانسوی    اثور  یبو شرط الحاق را امکوان  

اشکال مهم این است کوه در   و ؛از این کنوانسیون در معرض نفی خواهد بود ییها قسمت

معقووالتی آغوازین و ابتودایی     آنکهنظیر  یمسائلبسیاری از موارد حکم قضیه و تعاریف و 

 محل مناقشه هستند –است 

پدیووده  برابوور درنظووام قووانونی ایووران  یهووا تیووحمادر  گووذار قووانونانوودک  یرگووذاریتأث

در هنگوام تصوویب    از کنوانسیون حقوق کودک به دلیل وجود حوق شورط   آزاری کودک



 
 

شوده   آزاری کوودک در برابور پدیوده    ها تیحمابسیاری از  باعث مسدود شدنکنوانسیون 

 است.

بعود از   در مرحله بعد از وقوع جرم و دیده بزهدر ایران موضوع حمایت از اطفال  متأسفانه

به فرایند کیفری چه در سطح تقنینی و چه در بعد تحقیقاتی بسیار مقفوول و   ها آنورود 

 تحقیقات بیشتری در این باره انجام شود. شود یممحجوب مانده است. لذا پیشنهاد 

موورد   یشومار  یان بکودکهر روزه  یآزار کودکاز  یریجلوگ یمدون برا یاب قانونیدر غ

خبور   ییهوا  دادگواه  یها مداوم از برگوزار  ه رسانهکهاست  رند. سالیگ یت قرار میآزار و اذ

ا یو ان بوه تبرئوه   یو شود، امادر پا یم یدگین آزارگر رسیها به اتهام والد ه در آنکدهند  یم

رغوم   یز علو یو شوور انگلسوتان ن  کشوود.   ین ختم میبه والد یچندان جد نه یرکتاً تذینها

از  یعنووان بخشو   ون را بوه ینوانسکن ی، ا7۹۹7در سال  کودکون حقوق ینوانسکب یتصو

اب کو ه ارتکو ن موضوع موجب گشوته اسوت   یشور در نظر نگرفته است و همکن ین ایقوان

 یشوورها کان خوانواده در  یو بن ین سستیابد. عالوه بر ایش یشور افزاکن یده در این پدیا

بوا  ب یو ن ترتیگشته است. بد ین معضل اجتماعیش ایاز جمله انگلستان سبب افزا یغرب

نوه  یدر زم هوا  یینارسا و ها چالششور، انگلستان با کن یدر ا شرویپ یتین حمایوجود قوان

هوا   ینارسوای  و هوا  آن چوالش  ین پژوهش در صودد بررسو  یه اکمواجه است  یآزار کودک

ن یبوا قووان   یقو یتطب یردیکو شور با روکن یموجود در ا یتین حمایه به قوانکباشد، بل ینم

 پردازد. یران میموجود در ا یتیحما

 آزاری کوودک مقابلوه بوا پدیوده     ییاجرا وهای قانونی سازوکارحقوقی ایران  نظام درالبته 

چنوین  قابل توجهی داشته اسوت و هم  های پیشرفتاخیر نیز  های سالکه در  دارد وجود

سوطح حمایوت از کودکوان در     اما ؛تصویب شده است رانیا درکنوانسیون حقوق کودک 

، موا  کشوور در  آزاری کوودک افزایش آمار  و ؛باشد یمز کشور ایران انگلستان بسیار فراتر ا

 گواه این مدعاست.

ران یو نوه در ا ین زمیو در ا یپژوهشو  یارهاکر یاخ های سالت موضوع، در یبه اهم توجه با

ز بر فقودان  کبا تمر ینه، فقدان پژوهشین زمیدر ا ییها رغم پژوهش یانجام شده است عل

موجوب   یآزار کودکو  ی نوه یدر زم یقیتطب ی و مطالعه یابهامات قانون یا بررسیو  یقانون

کنوانسویون حقووق    یاز ضرورت آن، مصمم شود با بررس یگشت تا نگارنده، پس از آگاه



 

 
 

ن یبوا قووان   یقو یتطب ی و مطالعوه  یالمللو  نیو ب ین و مقررات داخلیقوان کودک و بررسی

مثبوت در   یمراهکارهوای پیشونهادی پیشوگیرانه، گوا     ی ارائهشور انگلستان، با ک یتیحما

 ت موجود بردارد.یاصالح وضع

علیه کودک اسوت،   جرائمبرخی  رندهیدربرگکه  آزاری کودکباید توجه نمود که اصطالح 

بیشتر توسط جامعه شناسان، روان شناسان و جرم شناسان به کار رفته و نظوام حقووقی   

ن ینه ایشیرا وارد قوانین نموده است. در خصوص پ آزاری کودکنیز به تبعیت از آن، واژه 

( یمتعدد )بوه زبوان فارسو    یدر آثار علم یآزار کودکده یتوان اذعان نمود: پد یق میتحق

 مورد توجه قرار گرفته است.

 یشناس شتر از منظر حقوق جزا و جرمیرا ب یآزار کودکن آثار، یباً تمام این حال، تقریبا ا

انود.   متور توجوه نمووده   کآن،  المللوی  بوین حقووق   یها اند و به جنبه مورد توجه قرار داده

ق یو شود، جنبه تطب ین رساله محسوب میا یه از موارد نوآورکر ینظر از موضوع اخ صرف

ران و انگلسوتان و بررسوی آن از   یو شور اکدو  یتیبه موضوع حما یداشتن موضوع و نگاه

 باشد. یآن م یاز موارد نوآور ککنوانسیون حقوق کود دگاهید

حقووق   یبررسو و  رانیا درن موجود یقوان یها یاستکنواقص و  شناسایین کتاب یهدف ا

قووانین خواص و سوایر قووانین در زمینوه حمایوت از حقووق         مطالعه وایران و انگلستان 

 جهت قابل توجه است. دو درکودکان و بررسی کنوانسیون حقوق کودک 

ی آن در سیستم ایران همانند مراجوع  اجراکاربردی جهت  یها قانون میتنظ ندیفرا (الف

 ...اطفال و یها دادگاهقضائی، 

بنیادی و نظری در نظام ایران جهت فراهم کوردن زمینوه    یها تیحمافرایند تنظیم  (ب

 ...کودک همانند پلیس اطفال، خدمات مشاوره و  حقوق ارتقاءمناسب برای 

ن یطوور قووان   نیاصوالح قوانون و همو    یپیشنهادی پیشوگیرانه بورا  کارهای  راه ی ارائهو با 

ان در برابور  کو ودکت از ی، جهت حماکوچکهرچند  یران، گامیدر ا کودک یبرا یتیحما

 برداشته شود. ین معضل اجتماعیا



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

کلیات: فصل اول



 



 

 آزاری کودکمبحث اول: نگاه تاریخی به پدیده 

اموا طورح ایون موضووع در      ؛در ایوران مبحثوی نسوبتاً جدیود و توازه اسوت       آزاری کودک

قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد و کودکان در  آزاری کودککشورهای اروپایی و آمریکایی 

 .گرفتند یممورد آزار و اذیت قرار  هزاران سال قبل هم به نوعی در خانواده، قبیله و...

توجوه خاصوی نشوان دادنود و در ایون رابطوه        آزاری کودکجوامع پزشکی هم به مفهوم  

 از اهمیوت  آزاری دککوو شود.   ارائوه گوناگونی  یها مقالهتحقیقات وسیعی به عمل آمد و 

 یپزشوک  روانپزشوکی قوانونی، طوب یوا      یهوا  کتواب خاصی برخوردار است که اکنون در 

مسوتقلی در ایون    یهوا  کتواب اختصاص داده شده و  آزاری کودکمشخصی به  یها بخش

 باره تدوین شده است.

در  . این کودکان اکثوراً کردند یمبابلیان و مردم روم باستان دخترکان خود را وقف معابد  

در روم قدیم کشتن فرزندان حوق قوانونی    .گرفتند یمجنسی قرار  ی استفادهمعرض سوء 

زنوده بوه گوور     والدین بود. اعراب در دوران بدویت و پیش از پوذیرش اسوالم دختوران را   

 1.. در چین نیز فروش دختران امری رایج بودکردند یم

از آغاز حیات همیشه قوی بر ضعیف سلطه داشته است. این ضعیف گواه انسوان بوود در     

برابر قهر طبیعت و موجودات درنده، گاه نوع بشر بود که در برابر بشور ضوعیف قود علوم     

. به هر حال سلسله مراتب قدرت همواره در طول تواریخ در تموام جواموع وجوود     کرد یم

 اعموال  اسوت.  شده یمدرت و فرمانبران فرو دست تبعیض میان صاحبان ق سبب وداشته 

قدرت حاکم به رعیت، مرد به عنوان همسر به زن، والدین به کودک و... همگی ناشوی از  

پنوداری، احساسوی اسوت     ءیش است. تر یقوتوسط فرد  تر فیضعشیء پنداشتن موجود 

 که ریشه در غریزه تملک و تعلق به خود دارد.

هرگونه  ها آنتا با کودکانشان به جرم تعلق به  دهند یمازه را والدینی که به خود این اج 

رفتار کنند، کودک را مانند اشیاء و لوازم شخصی خود و نه موجودی مسوتقل   خواهند یم

خوود   انود  آورده. ایون والدیون تنها بوه ایون علت کوه کوودک را بوه وجود کنند یمفرض 

برای او و هر نوع رفتاری خود را مختوار   یریگ میتصمو در  دانند یمرا مالک تام و تمام او 
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و بورای توجیوه رفتارشوان     کننود  یمو و تنبیوه   زننود  یمو تا آنجا که او را کتوک   دانند یم

همه ما بارهوا   دیشا .کنم یم: فرزند خودم است و هر طور که بخواهم با او رفتار ندیگو یم

پودر و موادرش بواز هوم     هم بزرگ شود برای  هرچقدرکه کودک  میا دهیشناین جمله را 

 گاه هیچکه  دهند یمبچه است. این جمله به صورت کامل دیدگاه تملکی والدین را نشان 

چوه بوه    هور  یک فرد بوال  و مسوتقل شوده اسوت.     ها آنبپذیرند که کودک  خواهند ینم

گذشته برگردیم وسعت و تسلط چنین طرز فکری را بهتور درک خوواهیم کورد. در ایون     

سووال   70۰بوه کومتر از  آزاری کودکو حقوق او و شناخت مفهوم  میان توجه به کودک

 1.گردد یبازمپیش 

ین مسوئله تنهوا رشود    قدیمی است و علت توجه به ا ای مسئله آزاری کودکباید بگوییم  

و جوامع از حقووق   ها خانوادهاخیر نیست، بلکه مسائلی چون آگاهی  های سالآن در طی 

آمارهوایی توسوط پژوهشوگران و     ارائوه جمعی،  یها رسانهدر  آزاری کودککودکان، طرح 

و انوواع   هوا  وهیشمراکز حمایت از کودکان در خصوص و باال رفتن آگاهی مردم نسبت به 

تا این موضوع به عنوان یک مسئله روانی و اجتماعی که آثوار     اند شدهسبب  آزاری کودک

سالمت کودکان ضامن سوالمت   قرار گیرد، زیرا مدنظرآمدهای تلخی به دنبال دارد،  و پی

 2.و تعالی مادی و معنوی جامعه فردا خواهد بود

کوودک هماننود یوک فورد      بوه  71بر اساس شواهدی که موجود است توا قبول از قورن     

 .شد یمنگریسته  سال بزرگ

کوه ماننود افوراد     رفوت  یمو انتظوار   ها آنبود و از  ساالن بزرگلباس کودکان مانند لباس 

 وجود نداشت. ها آنبرای  یا یسرگرمادبیات ویژه و  گونه هیچرفتار کنند.  سال بزرگ

در روم قودیم،   یبودرفتار در مورد  زیانگ حزنو  دردآورصفحات تاریخ مملو است از وقایع  

رومیان معتقد بودند، نووزادانی کوه شوکل انودازه      کشتن فرزندان حق قانونی والدین بود.

نبایود زنوده بماننود.     کننود  یمو که بیش از اندازه گریه  ییها آناست یا  یرعادیغسرشان 

 دختوران خوود را بفروشوند.    توانسوتند  یمو رسمی داشتند مبنی بر اینکه پدران  ها ینیچ
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پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ، کوودک بوه عنووان مایملوک والودین       آزاری کودک

. از دانسوتند  یمو رفتواری را بوا کوودک حوق خوود       هرگونهاز این رو والدین  شد یمتلقی 

باستان تاکنون بعضی از جوامع برای کنترل جمعیت و از بوین بوردن کودکوان     یها زمان

. اندیشومندان آن دوران ماننود افالطوون و    انود  کورده ، اقدام به کودک کشوی  الخلقه ناقص

 1.دانستند یمارسطو نیز این عمل را عاقالنه 

از کودکوان فوراهم آورد. نیواز بوه      یکشو  بهوره انقالب صنعتی مسیرهای دیگری را بورای   

و کودکوان نقوش صونعتی     دیطلب یمکارگران صنعتی ارزان، منابع جدیدی از کارگران را 

 70سرد و کثیوف   آور خفقان یها طیمح. کودکان در کردند یمع روسالگی ش 0 خود را از

و غالبواً بوورای    خوردنود  یمو ، کتوک  دندیکشو  یمو ، گرسنگی کردند یمساعت در روز کار 

و اغلب آنوان از سووء تغذیوه، قورار      شدند یمزنجیر  ها نیماشلووگیری از فورارشان بوه ج

جنسوی   یکش بهره ،مردند یم رحمانه یب یها کتکگرفتن در معرض آلودگی یا در نتیجه 

کودکوان بوه    تواکنون طوالنی و قودیمی دارد. از ابتودای تواریخ     یا نهیشیپاز کودکان نیز 

. بچوه گرایوی و زنوای بوا محوارم در بعضوی از       شودند  یمو و فوروش   دعنوان روسپی خری

 گویای اعمال شایعی بوده است. ها فرهنگ

اسوت.   کورده  یمو لنودن بیوداد    یهوا  ابوان یخکودکوان در   یگر یروسپ 7۹و  75در قرن  

در  کوارگر عنووان   بوه  ایخانواده به بردگی فروخته  ساالن بزرگهمچنین کوودکان توسط 

 یگور  یروسوپ عین حال پدیده  در شود. کشی بهره ها آنتوان  زتا ا شدند یمر اجی کارخانه

و  نیتور  یمیقود که بارزترین نمونه در آمیختگی جسمانی بین دو انسوان اسوت. یکوی از    

که بشر امروزی نه تنهوا از پوس    یا دهیپد تاریخ بشر بوده است. یها یتراژد نیزتریانگ غم

لوژی خود به آن دامون زده اسوت.   تکنو های پیشرفتاست بلکه با  امدهیبرنبرخورد با آن 

کوه از ارتبواط جنسوی کودکوان      ییهوا  لمیفویدئویی و یا تصاویر و  یها ید یسو  ها لمیف

ارده و کودکان را قربانی منافع اقتصادی و تجارت شهوانی ذرو به فزونی گ شود یمساخته 

 2.سازندگان ساخته است
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پسرانه وجود داشت که غالباً متعلق به دربوار   ییها خانهاز تاریخ ایران روسپی  یا دورهدر  

خودمات عموومی بوه     ارائوه دخترانه پوشویده و عوالوه بور     ییها لباسبود. پسران کوچک 

، «بچه مطرب». اصطالحات گرفتند یمپادشاهان، مورد سوء استفاده جنسی آنان نیز قرار 

 در ادبیات عامیانه آن دوران متداول گردید. «امردباز»

دوران قاجار زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتمواعی آن دوران، روال  در ابتدای  

بوه   یانداز دستو  ها جنگشاهان،  یخودکامگ، یدار نیزمداشت. شیوه تولید  یکنواختی

موردم بوود،    ی تووده ایستا که همه فشار آن بر گورده   یا جامعهمرزهای ایران به پایداری 

، پشت حصارهای بلنود سونت گرفتوار    نیشهرنش ی جامعهانجامید. در چنین وضعیت که 

بود و داد و ستد رونق اندکی داشت، به دگرگونی زندگی مردم و به ویژه کودکان امیودی  

 نبود.

رانوده شوده بوه     یهوا  توده، دهقانان، کارگران، سربازان، بیکاران و یا انییروستاکودکان،  

بوود بهداشوت و آلوودگی    ، بوا ن بردنود  یمو حاشیه جامعه که از کمبود موواد غوذایی رنوج    

و  ماننود  . اگور ایون کوودکووان زنووده موی   کردند یمنیز دست و پنجه نورم  ستیز طیمح

. این پدیده در همه ایران فراگیر بود. به پرداختند یمتوانی داشتند به مزدوری و کارگری 

بوه سوبب صوادرات بوه کشوورهای دیگور رونوق گرفوت و          یبواف  یقوال ویژه از دورانی که 

از نیروی کوار کودکوان رو بوه افوزایش      کشی بهرهبنیاد گذاشته شد،  بافی قالی یها کارگاه

شال و قالی  ها غولهیبگذاشت. برای نمونه در کرمان نوجوانان گرسنه از پگاه تا شامگاه در 

 .گرفتند یمو دستمزدی بسیار ناچیز  بافتند یم

با عنووان سویاحت    ای مقالههجری قمری در  79۲۴ االول جمادیابوطالب زاده در تاریخ  

الوحدید از روزگار اسفبار کودکان فرودسوت کوه در    ی روزنوامهوطن به آرزوی تورقی در 

که رشود بازرگوانی    دهد یم. این سند نشان دهد یمگزارش  کردن یمکار  ها خانه بافیقال

خارجی و صادرات فرش بیشتر به نیوروی کوار کودکوان اسوتوار بووده اسوت و صواحبان        

 یهوا  بهانوه بوه   داران نیزمو . از سوی دیگر، دولوت و  اند کرده یمآنان را استثمار  ها کارگاه

بوود کووه گوواه    ای اندازهبه  دستان فرا. آزمندی گرفتند یممالیات  روستاییاناز  گوناگون

فروختند توا   وار می و برده گرفتند یممالیات بپردازد، کودکانش را  توانست ینماگور کسی 

کمبود مالیات را جبوران کننود. گماشوتگان مالیواتی بوه دسوتور حواجی عاصوف الدولوه          
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 آبواد  عشوق . ایرانیان ساکن فروختند میحکمران خراسان، کودکان قوچانی را به ترکمانان 

و دادرسوی نبوود کوه     فروختند میرا مانند چهار پایان  ها آنبه چشم خود دیده بودند که 

 د.حق آنان را بستان

مالیات بدهد در برابر دیدگانش بوه دسوت و پوای     توانست ینمدر کرمان نیز اگر دهقانی  

 1.دیوان را پرداخت کند ی گماشتهتا ناگزیر پول و پیشکش  زدند یمکودکش انبر داغ 
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 مسئولیت کیفری کودک سن وسن  ،کودک مبحث دوم: مفهوم

یحقوقواصطالحفقهاقرآن،دیدگاهازولغتدرکودکمفهوم:اولگفتار

کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز  

 هوای  سوال طور کلی اگر به این حمایت خصوصاً در  به مبرمی به حمایت خانوادگی دارد.

اولیه زندگی خدشه وارد شود، ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جودی مواجوه   

. در این دوران کودک، زندگی مستقل، توجه به دیگوران، رعایوت حوق و حقووق     شود یم

 .ردیگ یمسایر افراد و نظم انضباط را در یک محیط پویا و صمیمی چون خانواده فرا 

رفاه و سالمت کودک به موقعیت کل خانواده یعنی پدر و مادر، خواهر و بسوتگان   اگرچه 

اما مادر و پدر نقش بسویار   کند یمند، بستگی پیدا دار عهدهو کسانی که پرستاری او را به 

اعم از موادی و  ). والدین باید بتوانند نیازهای کودک باشند یممهمی را در این زمینه دارا 

بوین   دوطرفوه پاسخ مناسب دهند. میزان وابستگی و عالقه  ها آنرا دریافته و به  (معنوی

، در دهود  یمنستن مطالب جدید افزایش والدین و کودک، توانایی او را برای یادگیری و دا

باعوث ایجواد اخوتالالت     تواند یمرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او حالی که بد

 .شود یم سالی بزرگهمانند پرخاشگری در  یشناخت روان

 ؟شود یمضروری است که بدانیم کودک به چه کسی اطالق  آزاری کودکقبل از شناخت 

برای کودک در شرع، قانون و نزد جورم شناسوان چوه فاصوله     محدوده سنی معرفی شده 

 زمانی است؟

حامیان حقوق اطفال چه ضابطه سنی را برای شناخت طفل مقرر  المللی بین یها سازمان

 1؟اند داشته

 کودک در لغت مفهوم :بند اول

، طفل و فرزنودی کوه بوه حود     ریصغ کودک در لغت به معنای خردسال و صبی، کوچک،

 2.است بلوغ نرسیده
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 قرآن و فقها دگاهید : مفهوم کودک ازبند دوم

 قرآن دگاهید مفهوم کودک از (الف

درباره زمان شروع کودکی در روایات، احادیث و آیات، تصوریح خاصوی بوه عمول نیاموده      

است بلکه این مطلب را باید با تأمل استنباط نمود. در برخی از آیوات قورآن لفوف طفول     

 است.صریحاً به کار برده شده 

: ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید، پس بدانید که بوه درسوتی موا    0سوره حج آیه  .7

شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، سوپس از خوون بسوته شوده، سوپس از مضوغه       

توا اینکوه بور     که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شوکل  (گوشت جویده شده)

را که بخواهیم تا مودت معینوی در    ها نیجنشما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیزی و 

تا اینکه به حد بلوغ  میساز یم، بعد شما را به صورت طفل خارج میده یمشکم مادر قرار 

 «برسد.

در کالبدش دمیده شوده و از شوکم موادر     خداوند در این آیه مبارکه، نوزادی را که روح 

نامیده است تا زموانی کوه بوه حود بلووغ و       (خرد و صغیر)ارج و متولد گردیده را طفل خ

 رشد و شدت برسد.

آن است کوه در واقوع    دهنده نشان رحم دراین توجه خاص اسالم به مراحل تکامل نطفه 

چورا کوه    ؛قبل از دمیدن روح باشود  هرچنداز زمان انعقاد نطفه، کودکی آغاز شده است، 

انعقاد قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطالح یک انسان بالقوه شده است نطفه از زمان 

و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون، تنهوا از ایون نظور    

 .باشد یمقابل توجیه 

: خداوند بعد از ذکر مراحل خلقت انسان و دمیودن روح  7۴تا  7۲سوره مؤمنون آیات  .4

است، بر خود آفرین گفته است و این نشوانه بزرگوی و منزلوت انسوان      که آفرینش دیگر

 است اگر بداند.

او خدای است که شما را از خاک و سپس از نطفه و آنگاه از علقوه   :01سوره غافر آیه  .4

تا به حد بلووغ برسوید و بعود از آن     کند یمبیافرید و آنگاه به صورت طفل شما را بیرون 

و نیز بیورون   دیریم یمپیر و سالخورده گردید ولی بعضی از شما قبل از رسیدن به پیری 

 و شاید تعقل کنید. تا به اجل معین خود برسید کند یم


