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 مقدمه
 استيس در کشور هر يها تیاولو از و است یخاص تياهم يدارا يکشور هر در يريشگيپ

و نوجوانان نيز به دليل اینکه این  ت، پيشگيري از آسيبهاي کودکاناس آن ییجنا يها يگذار

ه فراوان ــی( دورانی حساس براي افراد است، مهم بوده و نياز به مداقنوجوان و یکودکدوران )

در این زمينه است. براي اینکه کودکان و نوجوانان به ورطه فساد و تباهی کشيده نشوند، می 

 و کودکانباشد استفاده کرد. توان از پيشگيري الزم که مختص سنين پایين در افراد می 

گروه همساالن و   در مسير رشد خود با نهادهاي مختلفی از قبيل خانواده، مدرسه،  نوجوانان

رسانه ها در ارتباطند، که این نهادها با توجه به خصوصيات فردي در کودک و نوجوان می 

توان با  کنترل حمایتی عمل کند که می  عامل صورت بهتواند هم به صورت عامل خطر و هم 

ی در زندگی افراد  که با توجه به سياست تیحما املوع عوامل خطر یا تبدیل این عوامل به

جنایی می توان در تدوین قانون و هم در اجراي آن، پيشگيري  را رعایت کرده و اجرا نمود. 

پرداختن به مسائل کودکان و نوجوانان در جامعه از جوانب مختلف حائز اهميت است، 

از یک سو به دليل ضعف در همه ابعاد جسمی و فکري نيازمند حمایت و  نوجوانان و کودکان

توجه اند و جامعه مکلف به تأمين و تضمين حقوق رشدي آنها عالوه بر تکليفی که در زمينه 

ي قبل از اینکه فرد ريشگيپبر عهده دارد، می باشد. بهتر است  نوجوانان و کودکانحمایت از 

ود، اجرا گردد. ، بنابراین سياست افتراقی نسبت به این افراد بایستی قبل از ارتکاب وارد عمل ش

 هر عملی توسط آنان به کار بسته شود، نه بعد از آن .

 و صاحبنظران و گرفته قرار جدي هاي چالش و بحث مورد همواره که مسائلی از یکی 

تهيه کتب و مقاالت درصدد بررسی هاي مختلف و سمينار و ميزگردها برگزاري با پژوهشگران

 تا را دارد وجود زمينه این در که را هایی کاستی  و واکاوي آن پرداخته اند تا نواقص و

است. کودکان به علت عدم تکامل رشد   کودکان ونوجوانان حقوق دهند، کاهش حدودي

بدنی و فکري نياز به مراقبت هاي ویژه دارند. به ویژه آنکه کودک به دليل نداشتن رشد کامل 

 فيزیکی و ذهنی و ضعيف بودنش نيازمند مراقبت ها و حمایت هاي حقوقی اند.
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ه نيافته، از دیگر سو، به دليل پيچيدگی هاي جوامع در کشورها به خصوص کشورهاي توسع

با توجه به فضاي فرهنگی جدید و به دليل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنيته 

هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحيت دارد و فرزندان به دليل فرهنگ ها و دیدگاه هاي جدید ، 

روش هاي تربيتی گذشته را نمی پذیرند. به همين دليل است که محققان و صاحبنظران حقوق 

ودک معتقدند عالوه بر رفع نواقص و کمبودهاي موجود در این زمينه باید از بعد فرهنگی نيز ک

 آسيب شناسی صورت گيرد.

حق دارند که نيازهاي اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل  و نوجوانانتمام کودکان 

دهد تا حد توانایی  نيازهاي الزم براي بقا و امنيت که شامل حقوقی است که به آنها امکان می

خود به رشد جسمی و ذهنی رسيده و با توجه به سن و ميزان رشد خود به عنوان عضوي از 

جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و عالقمند به امور جامعه تبدیل شوند. 

 حقوق کودکان معموالً با مسئوليت پذیري آنها همراه می شود. اما حق ، چيزي نيست که

شخص آنرا در اثر انجام وظيفه کسب کند. حق امري ذاتی و مستقل است و ما نمی توانيم 

حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودي از بعضی رفتارهاي وي، نادیده گرفته و کودک را از آن 

 محروم نمایيم.

ز این در حالی است که جامعه اي که ما آنرا با عنوان محيط امن و آسایش انسان می شناسيم ا

دیر باز شاهد رخدادها و وقایعی بوده و هست که زایيده دست آدمی است. وقایع گاهاً بسيار 

تلخ و قبيح که وجدان هر انسان آزاد اندیش را به درد می آورد. از جمله این جرایم و اعمال 

و تعرض به  کودکان ونوجوانانموارد متعدد کودک آزاري و سوءاستفاده هاي جنسی از 

نان می باشد که موضوع اصلی این تحقيق را تشکيل می دهد. هر چند بيشتر حریم شخصی آ

این وقایع جنبه روان شناختی دارند و در اثر مشکالت روانی و اجتماعی بروز می کنند، اما به 

همواره مورد نکوهش  و نوجوانانعلت نقض حقوق طبيعی انسان ، خصوصاً حقوق کودکان 

شخصی کودک الزاماً نباید صورت تجاوز به خود بگيرد، چه جامعه می باشند. تعرض به حریم 

به لحاظ تجاوز به حریم شخصی و چه به لحاظ کودک بودن قربانی. از اینرو هر رابطه اي که 
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به کودک تحميل شده باشد، به دليل خصوصيات رفتاري و شخصيتی، تجاوز و تعرض 

گسال یا هر کس دیگري که محسوب می شود. این تعرض)رابطه( می تواند از طرف یک بزر

 بر کودک قدرت و کنترل دارد، صورت گيرد.

هر چند موضوع تحقيق یک مبحث حقوقی است و می بایست بيشتر حول محور قوانين و 

برآمده ام تا با نگاهی گذرا و  پایانامهاز  قسمت هایی مباحث حقوقی حرکت کنيم اما در

ه شناسی و روانشناسی در جهت پربار کردن این اجمالی به سایر علوم و رشته هاي از قبيل جامع

 هاي زمينه دادن نشان با تا است شده سعی تحقيق این در دليل همين به تحقيق اقدام کنم. 

در معرض آسيب هاي  و نوجوانان کودکان حقوق با رابطه در که خالءهاي و تجاوز و آسيب

جنسی گامی هر چند ناچيز در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان کشورمان انجام داده 

نقض حقوق کودکان و نوجوانان وآزار جنسی آنان سابقه طوالنی در تاریخ بشري دارد .باشم

 که در هر دوره اي از تاریخ تعریف مفهومی آن متفاوت ومعموال فاقد بار معنایی منفی بوده

است براي مثال در تمدن هاي قدیمی دختران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسی به 

 معابد بابل هدیه می شدند.

حتی در قرون معاصر نيز شاهد چنين برخوردهایی با کودکان البته با قالبهاي متفاوت و 

 خطرناکتر نظير قاچاق کودکان براي امور جنسی می باشيم .

له مسائلی است که تا چندین سال قبل ، چه در ایران و چه در سایر حقــوق کـودکان از جم

 اینکه  ادعا این شاهد.   کشـــورها و نيز در عـرصه بين الملل ، چندان مورد توجه نبوده است

 حاليکه در رسيد تصویب به ملل سازمان سوي از 1989 سال در کودک حقوق ،کنــوانسيون

اعالميه جهانی حقوق بشر از سوي سازمان ملل به  1948در سال سال قبل از آن یعنی  40قریباً ت

تصویب رسيده بود . البته قبل از تصویب کنوانسيون جهانی حقوق کودک ، چند اعالميه در 

( و  1924این رابطه به تصویب کشورها رسيده بود ؛ من جمـله اعــــالميه حقوق کودک ژنو ) 

( اما در هيچکدام از این  1959ازمان ملل متحد ) اعالميه حقـــوق کـــودک مجمع عمومی س

 حقوق به  اعالميه فراخور وضعيت کودکان و متناسب با کنوانسيون جهانی حقوق کودک،
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. بشر در طی تاریخ زیست جمعی خــویش معمـــوالً به  بود نشده توجه صریحاً کودکان

م افراد ناقص و در حکم مال انسانهاي فاقد کمال عقلی و ذهنی همچون اطفال و مجانين به چش

 این  و قابل تملک براي خویش و در نتيجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته ، بطوریکه

 والدین به متعلق روي هـــر به کودک اینکه و کـــودکان به نسبت تملک حس جمله من و امر

 .. است بوده کودکان حقوق به توجهی کم و توجهی بی اصلی دالیل از ، است خویش

چنين طرز تفکري در خصوص حقوق کودکان و معضالت متعدد پيش آمده در رابطه با 

،کنوانسيون جهانی  1989نقض حقوق اوليه کودکان ، باعث شد که سازمــان ملل در سال 

 41ماده است که  54حقــوق کودک را به تصویب رساند این کنوانسيون داراي یک مقدمه و 

ماده آن درباره چگونگی اجراي آن در کشورهاي  13کودکان و  ماده آن اختصاص به حقوق

عضو بحث می کند . این پيمان بطور کلی چهار زمينه اصلی در رابطه با حقوق کودکان مورد 

 و مشارکت . توجه قرار می دهدکه عبارتند از رشد ، بقا ، حمایت

 قوانين تصویب به متعهد و درآمده کنوانسيون این عضویت به دنيا کشورهاي اکثریت 

.  اند شده ملی سطح در کنوانسيون این قواعد مناسب و بهتر اجراي جهت در الزم داخلی

ه ب و شرع مقررات چارچوب در)  شرط حق اعمال با و 1372 سال در ایران اسالمی جمهوري

 شرط عدم تغایر مفاد پيمان با شـــرع اسالم ( به این کنـــوانسيون پيوست . با اینکه در دین

اسالم ، کودک جایگاه ویژه اي دارد و این مکتب دستورات بسيار مهم و حساسی را در زمينه 

نحوه برخورد با کودک و رعایت همه جانبه حقوق وي به والدین ارائه می دهد که هدف 

تمامی آنها توجه خاص به کودکان و تاکيد بر اهميت دوران کودکی می باشد و حتی بسياري 

و احادیث منقـول از اولياء دینی تاکيد فـــراوان به کامل شدن حقوق  از آیات قرآن کریم

کودکان داشته و والدین را ملزم به رعایت حقوق کودکان نموده و آن را جزء الینفک 

 تکاليف دینی و مذهبی آنان می داند.

 کنوانسيون در ایران مشروط عضویت ، تحسين قابل و روشن دینی مبناي این عليرغم اما

 کودک پدیده به نسبت جامعه عمومی آگاهی بودن ناچيز آن کنار در و کودک حقوق جهانی
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فقدان مرز مشخص و تعریف شده براي کودک آزاري و تنبيه تربيتی و تجویز تنبيه در  ، آزاري

برخی از قوانين موجود و برداشت نامناسب از این تجویز ، نتوانست معضالتی را که در زمينه 

 یژه کودک آزاري ، وجـــود داشت رفع کند .حقوق کودک بو

ابوین حق تنبيه طفل خود را دارند  "ت : اس داشته مقرر مدنی قانون 1179 ماده مثال براي 

بند یا  "ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبيه نمایند . 

قانون مجازات اسالمی ، اقدامات والدین را که به منظور تادیب یا حفاظت  158ت ماده 

کودکان انجام می شود به شرط رعایت حدود متعارف تادیب و محافظت جرم نمی داند . فهم 

معناي حدود متعارف تادیب و تنبيه و عدم تعيين آن توسط قانونگذار و در نتيجه واگذاري آن 

 قانونی سرپرستان و والدین از برخی براي را قانون از استفاده سوء موجبات  به تشخيص عرف،

 . است نموده فراهم اطفال

 در سال 14 زیر کودک ميليون چهل ،1999 سال در بهداشت جهانی سازمان آمار براساس

. آمارهاي مختلف حتی در  اند ها قرار گرفته نواع کودک آزاريا معرض در جهان سراسر

تخمينی است و موارد واقعی هميشه بيشتر از آمارهاي تخمينی است.  کشورهاي پيشرفته بيشتر

ها در خصوص روابط ميان خانواده و فرزندان نشان می دهد ، در مقابل یک   براي مثال بررسی

 مورد دیگر پنهان می ماند. 20مورد کودک آزاري که فاش می شود، حداقل 
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 و فقه کودک از دیدگاه قرآن-1-1

کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است. پدر و مادري که بر اساس پيوندي در 

کنار هم قرار گرفته و کانون پر مهر و محبتی به نام خانواده را تشکيل داده اند که از نگاه اسالم 

را  …محبوبترین بنياد و بنيان اجتماعی محسوب می شود. فرزندان حق حيات، رشد، کمال و 

م وحی الهی و کالم معصومين عليهم السالم و دستورات دینی راه و روش دارند. در کال

 1.رعایت حقوق کودکان بارها تکرار شده است

دربارة زمان شروع کودکی در روایات، احادیث و آیات تصریح خاصی به عمل نيامده است 

ریحاً به کار بلکه این مطلب را باید با تأمل استنباط نمود. در برخی از آیات قرآن لفظ طفل ص

 :برده شده است. مانند

ةٍ ثُمَّ یا ایُّها الناسُ اِنْ کُنتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَ

شاءُ اِلی اَجلٍ مُّسَمّیً ثُمّ نُخْرِجُکُمْ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلقةٍ و غَيرِ مُخَلَّقَة لِنُبَيِنَ لَکُمْ وَ نُقِرُ فِی االرْحامِ مانَ

 []\]))   (5حج:)طِفاْلً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّکُمْ 

اي مردم اگر در رستاخيز شک دارید، پس بدانيد که بدرستی ما شما را از خاک آفریدیم، 

سپس از نطفه، سپس از خون بسته شده، سپس از مضغه )گوشت جویده شده( که بعضی داراي 

شکل و خلقت و بعضی بدون شکل، تا اینکه بر شما روشن سازیم که توانایيم بر هر چيز؛ و 

جنينها را که بخواهيم تا مدت معينی در شکم مادر قرار می دهيم، بعد شما را به صورت طفل 

 .خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسد

دميده شده و از شکم مادر خارج خداوند در این آیة مبارکه، نوزادي را که روح در کالبدش 

و متولد گردیده طفل )خرد و صغير( ناميده است، تا زمانی که به حد بلوغ و رشد و شدت 

برسد. اصوالً اسالم از زمان انعقاد نطفه براي او اعتبار قائل شده و حتی در این زمينه احکام 

                                                           
 یزد، آفتاب نشریه ایران، قوانين در کودک حقوق بر جستاري  کيست کودک مریم، تهرانی، زاده معززي    -1

10/04/88 
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طفه در رحم مادر، حمایت شده جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتيب از لحظة انعقاد ن

است. این حمایتها، همان طور که در کتب فقهی آمده است عيناً در قوانين موضوعة ایران از 

 716جمله قانون مجازات اسالمی که از فقه اماميه نشأت گرفته، منعکس شده است مانند مادة 

 .گرفته شده استکه براي سقط جنين از نطفه تا مراحل دیگر، دیة خاص در نظر   اق. م.

این توجه خاص اسالم به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهندة آن است که درواقع از 

زمان انعقاد نطفه، کودکی آغاز شده است، هرچند قبل از دميدن روح باشد. چرا که نطفه از 

زمان انعقاد قابليت دميدن روح را یافته و به اصطالح یک انسان بالقوه شده است و وضع 

ررات وضعی و تکليفی بر حمایت از وي در مراحل گوناگون، تنها از این نظر قابل توجيه مق

 :می باشد. خداوند در قرآن کریم می فرماید

لَقةً وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْانْسانَ مِن سُاللةٍ مِنْ طينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَّکينٍ ثُمَّ خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَ

فَتبَارَکَ اهللُ فَخَلَقْناهُ اْلعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ انْشَاناهُ خَلَقاً اخَرَ 

بعد از ذکر مراحل خلقت انسان و دميدن روح که خداوند( 12مؤمنون: )اَحْسَنُ اْلخالِقينَ 

آفرینشی دیگر است، بر خود آفرین گفته است و این نشانة بزرگی و منزلت انسان است اگر 

 .بداند

نطفة  عالوه بر دالیل فوق، مؤیدات دیگري نيز می توان بر صحت اطالق نام کودک بر

منعقد شده، برشمرد. مثالً در باب ارث و وصيت در زمان انعقاد نطفه، اثرات بسياري مترتب 

شده است. اگر بعد از زمان انعقاد نطفه، مورث فوت کند، حملی که در زمان فوت، نطفه اش 

منعقد شده است، جزء وراث است و نيز در باب وصيت آمده که وصيت بر حمل صحيح 

در آن دميده نشده باشد به شرط آنکه زنده متولد گردد ولی اگر مرده  است، اگر چه روح

 .بيرون آید، وصيت باطل است

مْ ثُمَّ هُوَ الّذي خَلَقَکُمْ منْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفاْلً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدّکُ

 ()67غافر: )مَنْ یُّتوَفی مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا اَجَالً مُّسمّیً وَ لَعَلّکُمْ تَعْقِلونَ  لِتکُونُواً شُيُوخاً وَّ مِنْکُمْ
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او خدایی است که شما را از خاک و سپس از نطفه و آنگاه از علقه بيافرید و آنگاه به 

ولی  صورت طفل شما را بيرون می کند تا به حد بلوغ برسيد و بعد از آن پير سالخورده گردید

بعضی از شما قبل از رسيدن به پيري می ميرید و نيز بيرون می کند تا به اجل معين خود برسيد 

 .و شاید تعقل کنيد

ممکن است گفته شود که از زمانی نام جنين و کودک بر حمل اطالق می شود که روح در 

اما با دقت  او دميده شده باشد و قبل از این زمان، اطالق جنين و کودک بر وي درست نيست،

در مباحث گذشته خالف این قول ثابت می گردد چرا که در کتب فقهی از زمان انعقاد نطفه به 

 .آن حمل اطالق می شود

بنابراین از نظر حقوق اسالم زمان شروع کودکی همان زمان انعقاد نطفه است. البته تشخيص 

ت است وگرنه از نظر و تعيين آغاز کودکی از نظر مدنی و حقوقی براي کودک حائز اهمي

کيفري، انجام خطا و بزه در این مرحله متصور نيست. اما اگر کسی نسبت به او به عمد یا شبه 

 .عمد در همين مرحله نيز مرتکب جرمی همچون سقط جنين گردد، مجازات خواهد شد

اسالم براي حفظ حقوق طفل بعد از تولد نيز احکام و دستوراتی را دارد که در آیات و 

روایات آمده است. یک دسته از احکام مربوط به مسائل اخالقی و عبادي است و در عين حال 

ضامن سالمت جسمانی، معنوي و رشد و ارتقاي فکري و فيزیکی طفل است و دستة دوم از 

دستوراتی که مربوط به حقوق و آزادیهاي طفل است داراي بار حقوقی بوده و ضمانت اجراي 

 1کيفري یا مدنی دارد

 از دیدگاه قانون مدنی ایران کودک-1-2

کودک یا صغير در اصطالح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و 

روحی الزم براي زندگی اجتماعی نرسيده باشد، چون حيات واقعی با تولد شروع می شود 

                                                           

 67،ص1386آبروشن،هوشنگ،کودک آزاري در کنوانسيون حقوق کودک ، چاپ اول،نشر اندیشه، .1

 



واکاوی جرائم جنسی کودکان و نوجوانان/  ۲0 

 

اهليت »قرر می دارد: قانون مدنی م 956بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می گردد. مادة 

اما «. براي داراي بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود

نبایستی فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنين است، نيز 

اید داراي حيات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت قرار گيرد. بدین اعتبار ش

بتوان ادعا کرد که شروع کودکی درواقع از تاریخ انعقاد نطفه می باشد، زیرا از این زمان است 

که کودک به عنوان موجودي زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براي 

 .او حقوقی مقرر می گردد

، از تاریخ انعقاد نطفه مطابق مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده

عيناً مانند کودکی که به دنيا آمده از کليه حقوق مدنی برخوردار می گردد، مشروط بر آنکه 

 .زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فوراً بميرد

عالمتی که نوعاً براي زنده متولد شدن نوزاد در نظر گرفته می شود، گریه کردن و حرکت 

زاد است و این امور از عالیم معمولی حيات است، اما اگر عالیم بعضی از اعضاي بدن نو

دیگري دائر بر زنده متولد شدن موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبد شکافی معلوم گردد که 

ریه هاي کودک تنفس نموده، براي اثبات وراثت او کافی است. از نظر مناسبات و روابط 

نشده است به عنوان موجودي زنده و مستقل از  حقوقی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد

پدر و مادر خود مورد نظر مقنن قرار گرفته و از این جهت می توان شروع کودکی را از زمان 

 .انعقاد نطفه دانست

 اسالمیکودک در قانون مجازات -1-3

پذیري تدریجی وي،  گيري شخصيت کودک و جامعه با این حال با توجه به مراحل شکل

اند به نحوي که  بندي و تفکيک دوران کودکی از بدو تا ختم آن شده قائل به طبقه متخصصان

اند. در قانون مجازات اسالمی  هایی را براي وي لحاظ کرده در هر دوره حقوق و مسئوليت

عنوان سن کودک و نوجوان، یک  سالگی به    18 زیر جدید نيز در کنار پذیرش سن

شامل بدو تولد  نحوي که دوره کودکی و نوجوانی به چهار دورهبندي دیگر نيز داشته به  تقسيم

 سالگی تقسيم کرده است. 18تا  15سالگی و  15تا  12سالگی،  12تا  9سالگی،  9تا 


