بررسی كودکآزاري با تأكید بر مقابله با كودکآزاري جنسی
در حقوق ایران و فقه امامیه
مهدي هاللي
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چکیده
کودکآزاری از جمله معضالت اجتماعی میباشد که همی ه دارای آمار سیاه باالیی بوده است .به این معنی که بسیاری
از جرائم منجر به کودکآزاری به دالیل مختلفی از جانب بزهکار ،جامعه و حتی از جانب بزهدییده کتمیان مییگردنید.
یکی از انواع کودک آزاری ،کودکآزاری جنسی میباشد ،که دارای اثرات بسیار خطرناکتر از سایر انواع کیودک آزاری
میباشد که این مورد هم در جسم کودک و هم در روان او میتواند آثار نامناسبی به همراه داشیته باشید و در صیورتی
که به روش مناسب با این مسأیه مهم برخورد ن ود در آینده میتواند زمینهساز گسترش ایین پدییده شیوم اجتمیاعی و
همچنین تبدیل بزهدیدگان این جرم به عنوان بزهکاران آینده باشد .در زمینه بررسی جرم کودک آزاریجنسی از جملیه
تعاریف مرتبط و طرز مقابله با آن و مجازات مرتکبین آن منابع حقوقی ک ور و همچنین منابع فقهی را به عنیوان منبیع
قانونگذاری در ک ور مورد مطایعه قرار میدهیم .بررسی و مطایعه این موارد منجر به ارزیابی تناسب جیرم و مجیازات
در این زمینه و امکان اتخاذ تدابیر کاهش این جرم و مجازات مرتکبین آنها میشود و میتیوان پاسیخ ایین پرسیش را
یافت که آیا این اقدامات در زمینه فقهی و حقوقی میتواند با جرم مذکور و قبحش برخورد مناسبی داشته باشد

كلیدواژهها:

کودک آزاری جنسی ،قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ،فقه امامیه ،پورنیوگرافی کودکیان ،بیزهدییدگی

اطفال.

 -1دان جوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دان گاه قم

mehdihelali74@gmail.com
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طرح مسأله
پدیده کودکآزاری جنبه جهانی دارد و همه جوامع به شیکلی از ایین پدییده مجرمانیه و مغیایر بیا
کرامت انسانی اطفال رن میبرند(.مهرا )252 :1388 ،امروزه توجه به کودک به عنوان ی

سیرمایه

اجتماعی ،بیش از گذشته اهمیت یافته است و سایر نهادهای محلی و سازمانهیای بیینایمللیی نییز
مسأیه حمایت از کودک و در نظرداشتن کودکان و احترام به قوانین مربوطه را یکی از وظایف خود
و یا وظیفه اصلی خود میدانند .از جمله مهمترین این سازمانها میتوان به سازمان ملل بیه عنیوان
یکی از اصلیترین سازمانهای بینایمللی در زمینه حقوق بینایملل اشاره نمود .اما اوییین اقیدام در
زمینه حقوق کودک در سطح بینایمللی را میتوان اعالمیه پن مادهای حقوق کودک جامعه ملیل در
سال  1924دانست( .گیلمور )110 :1988 ،1در سال  1948نیز سازمان ملل اعالمیه جهیانی حقیوق
ب ر را منت ر نمود که در آن به صورت محدودی به حقوق کودک اشاره شده است 2.همچنین ماده
 24میثاق بینایمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به مسأیه حمایت از کودکان و حقوق کیودک اشیاره
داشته است 3.پس از این اقدامات پراکنده در نوامبر سال  1959سازمان ملل طی قطعنامهای ،اعالمیه
جهانی حقوق کودک که پیشنویس آن را کمیسیون حقوق ب ر آماده نموده بیود بیا اتفیاق آراء بیه
تصویب رساند .و همین قطعنامه سبب شد در نوامبر سال  1989میالدی سیازمان ملیل کنوانسییون
بینایمللی حقوق کودک را تصویب نماید که شامل ی

مقدمه و  54ماده بود 4.تیا اوییین اقیدام در

زمینه حقوق کودک به صورت مستقل صورت بگیرد .این کنوانسیون در حقوق اییران نییز در سیال
 1372در مجلس مطرح گردید و طیی قیانون اجیازه ایحیاق دوییت جمهیوری اسیالمی اییران بیه
کنوانسیون حقوق کودک در ماده واحده آن ایحیاق اییران بیه ایین کنوانسییون پذیرفتیه شیده بیود،

1- Gilmour.A.
 -2بند  2ماده  25اعالمیه جهانی حقوق ب ر« :مادران و کودکان حق دارند از مراقبتها و کم های وییوه برخیوردار شیوند .همیه
کودکان خواه ثمره ازدواج باشند و خواه ثمره روابط خارج از ازدواج باشند ،باید از حماییتهیای اجتمیاعی یکسیان بهیرهمنید
شوند».
 -3ماده  -1 :24هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نواد ،رنگ ،زبان ،مذهب ،اصل و من اء ملی یا اجتماعی ،مکنت یا نسب
حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده و جامعه و حکومت ک ور او باید بیه عمیل آیید
برخوردار گردد -2 .هر کودکی باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نامی ب یود -3 .هیر کیودکی حیق تحصییل
تابعیتی دارد.
 -4این کنوانسیون با نام میثاق حقوق کودک نیز شناخته میشود.
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م روط بر آنکه در هر مورد و در هر زمان مفاد آن با قوانین ک یور و ییا میوازین اسیالم مخیایف
باشد از طرف دویت جمهوری اسالمی ایران الزم ایرعایه نمیباشد .اما در حقوق ایران که برگرفتیه
از فقه امامیه میباشد توجه به حقوق کودک دارای پی ینهای گسترده میباشد .از جمله آن میتیوان
به بخش دوم قانون مدنی مصوب سال  1314اشاره نمیود کیه  36میاده از آن مربیوط بیه اطفیال و
حقوق آنان میباشد .اما اویین اقدام در زمینه قانونگذاری اطفیال بیهخصیوص در زمینیه کیفیری و
جرائم اطفال را میتوان تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال  1381بیان نمود .ایین
قانون در جهت حمایت از کرامیت انسیان ی طفیل میواردی را وضیع کیرده اسیت؛ امیا اجیرای آن
م کالتی را نسبت به قانون مجازات اسالمی ایجاد میکند( .ابرنیدآبادی ،اردبیلیی ،ایزدپنیاه:1383 ،
صص )44 -46این قانون که در  9ماده تصویب گردید تنها به بحیث کیودکآزاری بیه طیور کلیی
پرداخته و به بحث انواع کودکآزاری و یزوم و سازوکار مقابله با انواع کودکآزاری توجهی نداشته
است .با توجه به این کاستیها در سیال  1399قیانون حماییت از اطفیال و نوجوانیان بیا  51میاده
تصویب شد که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال  1381را ملغی اعالم نمود .ایبتیه
در سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسالمی مواد خاصی به بیزهدییدگی اطفیال اختصیاص داده
شده است؛ که میتوان آن را نگرشی جدید در مورد بزهدیدگی اطفال دانست ،قانون آیین دادرسیی
کیفری ک ور ،دادرسی افتراقی در مورد اطفال بزهکار را پذیزفته است و برای آن دادگاههیای وییوه
و آیین خاص پیشبینی نموده است؛ ویی در مورد جرائم کودکآزاری کیه بیزهدییده خیاص آنهیا
کودکان میباشند تابع قانون آیین دادرسی کیفری و ت ریفات عام مربوط به دادرسی میباشید .تنهیا
موادی همچون مواد  70 -66و  71قانون آیین دادرسی کیفری جهت حمایت از طفل بزهدیده بییان
داشته شدهاند .و همچنین در برخی از مواد قانون مجازات اسالمی به موضوع کودکآزاری جنسیی
در مالزمه با سایر مواد این قانون به خصوص در باب حدود پرداخته شیده اسیت .در مراجعیه بیه
متون فقهی نیز آنچه در ابتدا به نظر میرسد آن است که در اغلب متون فقهی به بحث کودکآزاری
به صورت مستقل پرداخته ن ده است؛ اما در ابواب مختلیف فقیه از جملیه حیدود و تعزییرات و
قصاص به مقابله با بزهدیدگی کودکان به خصوص کودکآزاری جنسی پرداخته شده است .که نییاز
به بررسی بی تر تناسب جرم و مجازات میباشد .زیرا کودکان بزهدییده امیروز افیراد بزهکیار فیردا
میباشند؛ عالوه بر آن طبق تحقیقات انجام شده ،کیودکآزاری جنسیی مییتوانید در آینیده آثیاری
همچون افسردگی ،اظطراب و پرخاشگری که من أ روابط اجتماعی ناسایم و فسیاد اسیت را بیرای
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کودک و جامعه در پی داشتهباشد( .ایبنیدر و فیردریش :1989 ،1ج ،9ص )466عیالوه بیر آن پییدا
کردن موردی کودکآزاری جنسی امری دشوار بوده و در بسییاری از اوقیات هییچ گزارشیی از آن
ثبت نمیشود( .خدایاری و دیگران )466 :1386 ،امیروزه یکیی از بیارزترین نیوع خ یونت علییه
کودکان در سراسر جهان ،کودکآزاری جنسی است که نوعاً بازتابی از علل آسییبهیای اجتمیاعی
است(.پتفت )2 :1398 ،تحقیقات بسیاری در این حوزه انجام شده که ن ان می دهد تجربه تعیرض
جنسی در کودکی یا نوجوانی به افزایش خطر بزهدیدگی جنسیی در بزرگسیایی منجیر مییشیود و
عالوه بر آن سبب شوک روانی شدید خواهد شد( .م .آراتا کاتایینا و ییندا.ییندمن)174 :1389 ،
همچنین در ابواب مختلف فقهی نیز به بحیث حقیوق اوالد و وظیایف واییدین در حماییت از
اطفال توجه داشته است ،که با بررسی آنها م اهده میگردد مواردی که در سالهای اخیر با عنوان
حقوق ب ر و حقوق کودک توسط سازمانهای بینایمللی تیدوین شیده اسیت در منیابع فقهیی بیه
صورت پراکنده بیان شده بودند.
 -1تعریف كودک آزاري
کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد .به این سبب دادستان میتواند
تقاضای مجازات کودک آزاری اعم از وایدین و غیر ای ان را بخواهد( .شم یری )9 :1399 ،اوییین
اقدام برای شناخت کودکآزاری داشتن تعریف مناسب و قانونی برای این پدیده است .در ماده ی
کنوانسیون بینایمللی حقوق کودک که دویت جمهوری اسالمی ایران نیز به آن ملحیق شیده اسیت
منظور از کودک این گونه بیان شده است« .از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک ،افیراد انسیانی
زیر  18سال است ،مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر ت یخیص داده
شود ».که باز هم تغییر قانون از اختیارات کاهش سن  18سال در مورد کودک به شرایط قانونی سن
بلوغ در هر ک ور ارجاع داده شده است .اما موردی که از ظاهر این قانون پیداست ،این اسیت کیه
تنها فرضی را قابل قبول دانسته است که سن بلوغ طیق قانون ک وری کمتر از  18سال باشد و سن
بلوغ باالتر از  18سال را مورد پذیرش قرار نداده است.
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1- Einbender, A, J. & Friedrich.W N .
 -2جهت مطایعه بی تر در مورد تفاوتهای سن بلوغ در ک ورهای مختلف رجیوع کنیید :قاسیم زاده ،سیید مرتضیی ،سین بلیوغ،
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در مجموع در تعریف مفهوم کودکآزاری با توجه به تصریح ماده  2قانون حمایت از اطفیال و
نوجوانان هر چند بین مفهوم طفل و نوجوان تفاوت قائل شده است امیا هیر دو گیروه را م یمول
حمایتهای خاص قانون مربوط دانسته است .و همچنین طبق ماده  1کنوانسیون بینایمللی حقیوق
کودک ،میتوان کودک را هر فرد زیر  18سال تمام شمسی دانست.

 -1 -1آزار
قسمت دوم واژه کودکآزاری «آزار» میباشد .زمانی که واژهای وارد ادبییات حقیوقی مییشیود در
ابتدا باید تعریف قانونی برای آن ارائه نمود ،علیرغم اینکه واژه آزار به کرات در قوانین ک یور از
جمله قانون مجازات اسالمی استفاده شده است و حتی در برخی مواد از عوامل م یدده جیرم نییز
محسوب میشود؛ 1ییکن با جستجو در قوانین ک ور تعریفی از این واژه به دست نمیآید.

 -2 -1كودکآزاري
حال پس از بیان تعریفی جداگانه از هر کدام از واژگان «کودک» و «آزار» این سوال پیش میآید که
مناسبترین تعریف برای کودکآزاری چه میباشد اگر به دنبال تعرییف قیانونی از کیودکآزاری
باشیم در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کودکآزاری به صورت مستقل تعریف ن ده است اما
با توجه به ماده اول این قانون در تعریف اصطالحات قانون و همچنین در فصل سوم آن بیا عنیوان
جرائم و مجازاتها به مصادیقی از کودکآزاری همچون بی توجهی و سهل انگیاری ،سیوء رفتیار،
بهرهک ی اقتصادی ،معامله کودکان و فح ا در مورد کودکان و همچنین قراردادن طفل ییا نوجیوان
در معرض خطر شدید و قریب ایوقوع اشاره شده است و هرکدام از این موارد در قانون به صورت
مستقل تعریف شده اند.
برخی با اتخاذ ی

تعریف موسع معتقدند هرگونه آسییب جسیمانی ییا روانیی ،سیوء اسیتفاده

جنسی یا بهره ک ی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر  18سیال توسیط دیگیر افیراد بیه
صورتی که غیرتصادفی نباشد کودک آزاری تلقی میشود( .مدنی قهخرخی)20 :1384 ،

فصلنامه دیدگاههای حقوقی ،شماره  .1381 ،25مهرا ،نسرین ،عدایت کیفری اطفال از منظر حقوق بیینایملیل ،مجلیه تحقیقیات
حقوقی ،شماره.1382 ،38
 -1به طور مثال بند «ب» ماده  47قانون مجازات اسالمی و مواد  587و  651بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی.
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به طور مثال برخی نویسندگان یزوم ذکر مواردی همچون عدم توجه به نیازهای اساسی کودک،
بی توجهی به خواستههای او و آزار جنسی و عیاطفی را در تعرییف کیودکآزاری الزم مییداننید.
(آبروشن)13 :1386 ،
در تعریف سازمان جهانی بهداشت 1در میورد کیودکآزاری آمیده اسیت« :هرگونیه بیدرفتاری
فیزیکی و یا عاطفی ،سوء استفاده جنسی ،غفلت یا رفتار همراه با بیتوجهی یا اسیتثمار تجیاری ییا
سایر انواع استثمار ،که منجر به آسیب واقعی یا احتمایی به سالمت ،بقاء ،رشد یا کرامت کیودک در
زمینه روابط یا مسیوییت ،اعتماد یا قدرت شود».

2

 -2انواع كودکآزاري
با توجه به تعاریف ذکر شده کودکآزاری می تواند بیا توجیه نیوع آسییب وارده بیه کیودک انیواع
مختلفی داشته باشد که به بیان آنها میپردازیم.

 -1 -2كودکآزاري جسمي
این نوع از کودکآزاری را میتوان یکی از شایعترین انواع کودکآزاری دانست .که ایبتیه مییتیوان
گفت یکی از دالیلی که این نوع از کودکآزادی نسبت به سایر موارد دارای آمار بی تری میباشید.
این است که این نوع از کودکآزاری نسبت به سایر موارد قابل م یاهدهتیر بیوده اسیت .همچنیین
برای کودک ،قابل احساس و دردآور میباشد .و توسط سایر سرپرسیتان طفیل و همچنیین افیرادی
همچون معلم و همکالسی قابل م اهده و گزارش میباشد( .باقری یزدی )59 :1379 ،طبق تعریف
سازمان جهانی بهداشت ،کودکآزاری جسمی عبارت است از« :هر گونه تعاملی که منجر به آسییب
واقعی بایفعل یا بایقوه گردد و تا حد معقویی در کنترل وایدین یا شخص سرپرست قدرتمنید و ییا
مورد اعتماد کودک باشد .کودک آزاری ممکن است یکبار یا به دفعات رخ دهد»3.
هیچ آمار دقیقی از بروز کودکآزاری در دست نمیباشید .امیا آمارهیای فیراوان وقیوع کیودک

1- World Health Organization.
2- W.H.O Report on violence and health: chapter3 (Child abuse and neglect by parents and ither
caregivers) ,2002,p60.
3- W.H.O Report on violence and health: chapter3 (Child abuse and neglect by parents and ither
caregivers), p50.
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آزاری در ساییان گذشته ن ان دهنده افزایش بیسابقه آن است به هر حیال آنچیه مسیلم اسیت آن
است که میزان وقوع کودکآزاری جسیمی بسییار باالسیت( .واکیر و کیافمن  )110 :1988 ،1ایبتیه
مواردی همچون تنبیه در حدود قانونی و شرعی از گستره آزار جسمانی کودک خارج میباشد.

2

 -2 -2كودکآزاري عاطفي
هر گونه طرد کردن ،انتقاد ،تحقیر ،محروم کردن ،حبس کردن و مواردی از این قبیل که دارای جلوه
خارجی و آثار باقیمانده فیزیکی نمیباشند( .آقیابیگلوئی ،رسیول زاده طباطبیائی ،موسیوی چلی ،
 )108 :1380ایبته برخی انواع کودک آزاری ممکن است در طول مدت باز هم ن یانههیایی آشیکار
شود؛ همچون غفلت و بی توجهی نسبت به نیازهای اساسیی کیودک همچیون احتیاجیات غیذایی،
پوش ی و بهداشتی مناسب کیودک کیه میی توانید بیا عالئمیی همچیون سیوء تغذییه و همچنیین
بیماریهای مختلف همراه باشد(.جلیلی)12 :1374 ،
ایبته انواع دیگری از کودکآزاری از جمله «کودکآزاری اقتصادی»« ،کیودکآزاری هیجیانی» و
«کودکآزاری ناشی از غفلت و تسامح» در این تقسیم بندی ممکن است جای داشته باشیند کیه بیه
سبب رعایت اختصار تنها به ذکر آن اکتفا مینماییم.

 -3 -2كودکآزاري جنسي
نامرئیترین نوع از آزار ،کودکآزاری جنسی میباشد که به سبب طبیعیت ایین رفتیار غییراخالقیی
کمتر آشکار میشود و دارای نرخ سیاه بزهکاری باالیی میباشد.
بنابر نظر اغلب بزهدیده شناسیان از مییان انیواع مختلیف کیودک آزاری ،کیودک آزاری جنسیی
نگرانکنندهترین نوع آزار برای کودک میباشد .عالوه بر داشتن آسیب جسیمانی در برخیی میوارد
دارای تاثیرات سوء بر روحیات و عواطف طفل میباشد .همچنین آمار ارائه شده در این زمینیه نییز

1- Walker,c,e,Bonner,b,l & Kaufman.
 -2به طور مثال ماده  1179قانون مدنی اشاره داشته که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ویی به استناد این حق نمییتواننید طفیل
خود را خارج از حدود تأدیب ،تنبیه نمایند .همچنین بند «ت» ماده  158قانون مجازات اسالمی نیز اقیدامات واییدین و اویییای
قانونی و سرپرستان صغار به منظور تأدیب و حفاظت آنها را در صورتی که در حد متعارف و شرعی باشد را غیرقابل مجازات
دانسته است.
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بسیار نگران کننده است .برای نمونه آماری که کتابخانه انجمن پزشیکی آمریکیا ارائیه کیرده اسیت
حاکی از مرگ ساالنه  1500کودک در این ک ور بر اثر تجاوزات جنسی است .این آمیار در میورد
جراحات ناشی از تجاوز جنسی  140هزار مورد بوده است .به عالوه آمیار کیل مربیوط بیه تجیاوز
جنسی در سال دو میلیون مورد برآورد شده است .به عالوه از هر سه یا چهار دختیر و همچنیین از
هر  7یا  8پسر قبل از  18سایگی ی

نفر مورد تهاجم جنسی قیرار مییگیرند(.صیابری ،محمیدی،

)244 :1384
آنچه که در این زمینه مهم و راهگ ا می باشد ،اوالً ،شناسایی و اویویت بندی نیازهیای اساسیی
بزهدیدگان است و پس از آن ارائه راهکار و اتخاذ سیاسیتهیای کیاربردی در راسیتای حماییت از
بزهدیدگان است .یکی از این بزهدیدگیها ،بیزهدییدگی جنسیی بیه وییوه در دوران کیودکی اسیت.
(جعفری و موالبیگی )258 :1397 ،کودکان به طور مرتب تهدید مییشیوند کیه دربیاره ارتباطیات
جنسی خود با کسی گفتوگو نکنند و کیودک قربیانی و خیانواده وی نییز در میوارد عدییدهای از
اف ای این امر اجتناب میکنند .زیرا اغلب دیده شده است که پرده برداری از سوء اسیتفاده جنسیی
منجر به آزار کودک قربانی و خانواده وی را -به سبب عوامل مختلفی چون آبرورییزی خیانوادگی،
انگ تنما شدن در جامعه ،اذیت و آزار اطرافیان و اقدامات متعاقب سوء استفادهگر -ت دید کیرده
است(.پتفت ،همان)5 ،
همچنین این کودکآزاری منجر به بروز عالئمیی همچیون افسیردگی ،گیرایش بیه خودک یی،
کاهش اعتماد به نفس ،اعتیاد ،پرهیز از برقراری ارتبیاط جنسیی بعید از ازدواج در روابیط آنهیا بیا
دیگران دیده میشود( .اسالمی و میریان )9 :1394 ،یذا باال بردن سطح آگاهی افراد در معرض خطر
به خصوص کودکانی که در شرایط نامناسب اجتماعی زندگی می کنند ،ت یخیص زودرس کیودک
آزاری ،مداخله و درمان و جلوگیری از بروز عوارض هویناک کودکآزاری ضیروری بیه نظیر میی
رسد( .شهیدی و دیگران)270 :1399 ،
عواملی همچون آبرو و شرف خانوادگی ،عفت و شرم ،تبعیضات ناروا یا جنسیتی ،هزینیههیای
گزاف اف اگری ،تفاوت فرهنگی و نوادی و همچنین از دست دادن حریم خصوصی و همچنیین از
دست دادن حمایتهای خانوادگی از عوامل دیگیر کتمیان ایین موضیوع از جانیب بیزهدییده و ییا
خانواده او میباشد.
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در تعریف کودکآزاری آمده است که آزار جنسی عبیارت اسیت از :بیه کیارگیری ،اسیتفاده و
واداشتن کودک به درگیر شدن در هر گونه رفتار جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی ،تجاوز ،تمیاس
جنسی و روسپیگری و هرگونه بهرهک ی و بهرهبرداری جنسیی از کیودک جهیت کسیب یذاییذ و
ارضای میل جنسی و کسب درآمد( .آبروشن ،همان)90 ،
برخی دیگر نیز آزار جنسی را عبارت از درگیر کردن کودک در فعاییتهایی میدانند کیه منجیر
به ارضای جنسی افراد بزرگسال گردد .و بر این اسیاس مرکیز ملیی کیودک آزاری ،سیوء اسیتفاده
جنسی را تماسها یا تعامالت بین کودک و فرد بایغی میدانید کیه کیودک را بیه منظیور تحریی
جنسی مورد استفاده قرار داده است .تعریف دیگری نیز از آزار جنسیی کودکیان عبیارت اسیت از:
سوء استفاده از کودک برای کسب یذت جنسی ی

فرد بزرگسال( .مارزک و کامپ)55 :1981 ،

1

تعاریفی که در باال به عنوان نمونه اشاره شد تعریف جامعی از کودک آزاری جنسی با توجه به
نیاز امروز جامعه ارائه نکیرده اسیت .کیودکآزاری جنسیی را ایینگونیه مییتیوان تعرییف نمیود:
«کودکآزاری جنسی هرگونه برقراری ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم جنسی بیا کودکیان و همچنیین
بیان مسائل جنسی غیرمناسب برای کودکان میباشد .به عبارت دیگر میتوان آن را درگییر سیاختن
کودکان با فعاییتهای جنسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دانست ».با در نظر داشتن ایین تعرییف
در مورد کودکآزاری جنسی عالوه بر آزارهای مستقیم جنسی که از طریق ارتباط فیزیکیی حاصیل
میشود ،میتوان به «پورنوگرافی کودکان »2کیه نیوعی آزار جنسیی غیرمسیتقیم کودکیان محسیوب
میشود نیز در زمره آزار جنسی کودکان اشاره کرد.
دیگر نوع آزار کودکان که میتوان آن را ذیل کودکآزاری جنسی دانست بییان مسیائل جنسیی
غیرمناسب و آزار جنسی کالمی کودکان است .ازجمله ایین میوارد مییتیوان بیه نمیایش تصیاویر
مستهجن برای کودکان ،بیان نکات جنسی غیر مناسب برای سن کودکان و همچنین توهین جنسیی
به کودکان اشاره کرد .نکته دیگر قابل توجه در مورد تعریف کودکآزاری جنسی این میباشید کیه
این گونه آزارها یزوماً همراه با ناراحتی و عدم رضایت خارجی کودک همراه نمیباشد و در برخیی
1- Marzek. Pb & kampe.ch.
 Children Pornography -2عبارت است از تصیویربرداری و اسیتفاده از تصیاویر برهنیه کودکیان ،کیه ایین میورد حتیی در
ک ورهایی که پورنوگرافی بزرگساالن مجاز محسوب میگردد ،دارای ممنوعیت و مجازات تعیین شده میباشد.
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موارد ممکن است که کودک به این مقویه ابراز عالقه و میل داشته باشد که ایبته این مورد ن یان از
رضایت درونی کودک و مصلحت او نمیباشد.
 -3بررسي حقوقي و فقهي كودکآزاري جنسي
حال با توجه به تعریف گفته شده به بررسی مواد قانونی و فقهیی قابیل انطبیاق بیا ایین تعرییف و
بررسی نحوه برخورد با این پدیده در حقوق ایران و متون فقهی میپردازیم.

 -1 -3كودکآزاري جنسي از طریق ارتباط مستقیم جنسي(تماسي)
در قانون و همچنین در منابع فقهی اغلب جرائم جنسی در باب حدود ذکر شدهاند و برخیی دیگیر
از جرائم که در باب حدود ذکر ن دهاند در باب تعزیرات از آنهیا ییاد شیده اسیت 1.کیه معمیوالً
جرائم جنسی که بزهدیده آنها کودکان میباشند نیز ذیل باب حدود در کتب فقهی بحث شیدهانید.
این نکته در مورد حدود قابل ذکر است که شارع مقیدس اسیالم در جیرمانگیار جیرایم جنسی
مستوجب حد و تعیین کیفر برا آن و نیز طراح نظام حاکم بر ادیه اثبات این دسیته از جیرایم و
سقوط مجازاتها آن ،با پرهیز از یکسونگر و با نگرش جیامع ،اهیداف گونیاگون را در نظیر
داشته است .از ی

سو عنصر «رضایت» را در تحقق جرایم جنس دخایت نداده است ،به این معنیا

که رضایت طرفین رابطه جنس در از بین بردن وصف مجرمانه عمل تأثیر ندارد؛ با این حیال در
اثبات سایر جرائم حدی چندان سختگیر به خرج داده که اثبات آن (جیز در میوارد کیه جیرم
کامالً م هود و در حضور جمع صورت گرفته باشد) عادتاً امکانپذیر نیست .از ایین رویکیرد بیه
ضمیمه ت ویق بزهکاران به توبه و حت عدم ت ویق دیگران به گواه دادن بر وقیوع جیرم روشین
م شود که گرچه جرایم جنس مستوجب حد در هر صیورت عملی ناپسیند ،گنیاه و غیراخالقی
است ،اما مجازات آن مربوط به موارد است که بزهکار حاضر شده باشد حریم عفیت عمیوم را
آشکارا نقض نماید .ضمن این که سختگیر در اثبات این جرایم ،دسترس به عیدایت کیفیر را
 -1در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی سال  1375با عنوان تعزیرات ،رویکرد قانونگیذار ،آگاهانیه ییا ناآگاهانیه از دییدگاه بیزه-
دیدهشناسی علمی تأثیر پذیرفته است .و به اطفال به عنوان افرادی آسیب پذیر مینگرد که بیش از بزرگساالن در معیرض خطیر
«بزهدیدگی» قرار دارند .ویی نباید فراموش کرد تا دسیتیابی بیه یی

نظیام پوییا و منسیجم حماییت از اطفیال راه درازی بیاقی

است(.رایجیان اصلی ،مهرداد ،موقعیت «اطفال بزهکاری بیزه دییده» در حقیوق کیفیری اییران ،فصیلنامه دییدگاههیای حقیوقی،
شماره ،1381 ،25صفحه).29
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امکانپذیرتر م سازد( .نوبهار :1379 ،ش ،23ص )12ایبته وجود این قیود درخصوص کودکآزاری
مستوجب حد با توجه به مخدوش بودن رضایت و یزوم مقابله و مجازات اینگونه اعمیال ،ممکین
است امر مقابله با کودکآزاری جنسی را با موانعی روبهرو سازد.
در قانون مجازات اسیالمی نییز پیس از آنکیه در میاده  14آن ،حید بیه عنیوان یکیی از چهیار
مجازاتهای مقرر قانونی ذکر شدهاند در ماده پانزدهم اینگونه تعریف شدهاند :حد مجازاتی اسیت
که موجب ،نوع ،میزان و ک یفیت اجرای آن در شرع مقیدس تعییین شیده اسیت .حیال بیه بررسیی
عناوین قابل انطباق در حقوق ایران و فقه میپردازیم.

 -1 -1 -3زنا با كودكان
اویین جرمی که در کتب فقهی و همچنین در قانون ذکر شده است زنا میباشد .در ماده  221قیانون
مجازات اسالمی ،زنا این گونه تعریف شده است« .زنا عبارت است از جماع مرد و زنی کیه علقیه
زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه به نیز نباشد».
نکتهای که قبل از ورود به بحث میتوان به آن اشاره کرد این اسیت کیه عیالوه بیر ایینکیه در
صورتی که در رابطه جنسی همچون زنا ،ی

طرف دختر نابایغ باشد و طرف دیگر شیخص میذکر

بایغ باشد ،این رابطه م مول عنوان کودکآزاری میگردد .در صورتی که شخص مذکر نابیایغ بیوده
و شخص مونث بایغ باشد نیز به دییل ارتکاب رفتار جنسی نامناسب با سن کیودک ،شیخص بیایغ
مونث را میتوان مرتکب عنوان کودکآزاری دانست .همانگونه که در فقه نیز عنیوان زنیا بیر ایین
فعل بار میشود.
در تبصره  2ماده  221فرض نابایغ بودن یکی از طرفین زنا را مطرح نموده اسیت .کیه در ایین
صورت زنا محقق شده و شخص بایغ به مجازات زنا محکوم میگردد .ییکن نابایغ مجیازات نمیی-
گردد ،ویی برای شخص نابایغ اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در قانون را پییشبینیی نمیوده اسیت.
ماده  10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بیان داسته است که در صورتی کودکآزاری جنسی
م مول عنوان حدی باشد ،تنها مجازات حدی بر مرتکب قابل اجراست.
یکی از جلوههای حمایت از کودکان بزهدییده در روابیط جنسیی را مییتیوان میاده  91قیانون
مجازات اسالمی دانست که در این ماده در مورد جرائم حدی افراد بایغ کمتر از  18سال بیان شیده
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است .یکی از نوآوری های این ماده توجه به رشد کیفری در جرائم مسیتوجب حید ییا قصیاص و
تیوری مسیوییت نقصان یافته در این ماده اسیت .بیه موجیب میاده  140قیانون مجیازات اسیالمی
مسیوییت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جیرم،
عاقل ،بایغ و مختار باشد و وفق این ماده افراد بایغ زیر  18سال دارای مسیوییت کیفری کامل نبیوده
بلکه بعد از سن بلوغ تا  18سایگی دارای مسیوییت کیفری ناقص بوده به طوری که اگر ثابت شیود
فرد بایغ زیر  18سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نمیکند و یا در رشد و کمیال
عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شیده
در این فصل محکوم خواهند شد( .شمس ناتریف  )233 :1396این ماده ایین امکیان را بیه مرجیع
رسیدگی میدهد که افراد بایغ زیر  18سال را که ممکن اسیت بیه عنیوان میتهم در جیرائم جنسیی
شناخته شوند از عنوان مجرم رهایی داده تا عنوان بزهدیده بر او اطالق شود .با توجه به ماده مذکور
و همچنین تبصره  2ماده  221همانگونه که افراد بایغ در جرم زنا به مجازات مقیرر محکیوم میی-
گردند در مورد زنا با افراد نابایغ خواه پسر و خواه دختر نابایغ به مجازات کامل قابل اجرا در میورد
زنا محکوم میگردند.
نکته دیگر در مورد بزهدیدگی اطفال در جرائم جنسی به تبصیره  2میاده  224قیانون مجیازات
اسالمی مرتبط میباشد که زنای از طریق اغفال و فریبدادن دختر نابایغ را زنای با عنف محسیوب
نموده و م مول حد اعدام ،که مجازات م دد برای زنا میباشد بیان نموده است.
ایبته این سوال پیش میآید که آیا اراده یا تصمیم صوابی بیرای دختیر نابیایغ یعنیی دختیر زییر
ه ت سال و نه ماه شمسی به خصوص در جرمی مانند زنا قابل تصور است کیه قیانونگیذار قیید
اغفال و فریب را جهت اجرای حد اعدام برای شخص زانی با دختیر نابیایغ بییان نمیوده اسیت و
اینکه با توجه به اینکه قانونگذار در مورد اطفال کمتر از  9سال تمام شمسیی در ارتکیاب جیرائم
تعزیری به دییل فارغ بودن از هرگونه قصد ،هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است؛ آییا مییتیوان دختیر
نابایغی که سن آن کمتر از  8سال و  9ماه تمام شمسی است را در مورد رابطه جنسی با میرد بیایغ،
دارای قصد غیر مخدوش و فریب نخورده دانست به عنوان نمونه قوانین کیفری انگلستان فعایییت
جنسی با کودکان را به صورت دقیق تبیین نموده است .یکی از شیوههیای انجیام دادن ایین تبییین،
تعیین سن قانونی برای رضایت جهت فعاییت جنسی است .هدف اصیلی از انجیامدادن ایین عمیل
حمایت از کودک است .اما در این امر انگیزههای اخالقی برای ممنوعیت اعمال خاصی که از نظیر
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اجتماعی پذیرفتنی نیست نیز وجود دارد .مطابق مواد  5و  6قانون جرائم جنسی انگلستان مصیوب
سال  ،11956و پس از آن در اصالحات این قانون مصوب سال  ،2003در ماده  9قانون مذکور سن
رضایت برای رابطه جنسی در حال حاضر  16سال است .از این رو هر گونه رابطه جنسی با کودک
زیر  16سال صرفنظر از رضایت یا عدم رضایت او جرمانگاری شیده اسیت .و رابطیه جنسیی بیا
کودک زیر  16سال جرم است که تعیین مجازات آن نیز دو قسمت میباشد .به این نحو کیه رابطیه
جنسی با کودک 13تا  16سال ،تا  14سال حبس مجازات در پی خواهد داشیت و در صیورتی کیه
کودک بزهدیده زیر  13سال باشد شخص مرتکب جیرم بیه حیداکثر مجیازات محکیوم مییگیردد.
متأسفانه در قانون مجازات اسالمی چنین برخوردی با پدیده کیودکآزاری جنسیی ن یده اسیت و
برای ایجاد چنین تأسیسی در مقابله با این پدیده ،پی نهاد میشود سنی را به طور مثیال سین بلیوغ
شرعی را سن امکان وجود رضایت جنسی تعیین نمود و الاقل رابطه جنسی در کمتر از این سن را
محکوم به عنف یا اماره عنف قلمداد نمود.
ایبته میتوان این موضوع را با تبصره  1ماده  218قانون مجیازات کیه در بخیش میواد عمیومی
حدود آمده است توجیه نمود و دادگاه را موظف به بررسی و تحقییق احیراز عنیف در ایین جیرم
دانست .اما باز عدم بیان شرایط سینی در میورد احتسیاب سین رضیایت در عمیل جنسیی و بییان
جزئیات عنف با م کل مواجه میباشد .نکته دیگر عدم ذکر پسر نابایغ در مورد ت دید مجازات در
تبصره 2ماده  224میباشد.
در فقه نیز در مورد جرم زنا در صورتی که یکی از اطراف آن نابایغ باشد حد را بر شخص بایغ
الزم دانستهاند .در این خصوص در شرح یمعه اینگونه آمده است« :اگر پسیر بچیه غیربیایغ زن را
وطئ کند[ ،و زن با رضایت به این عمل تن دهد] بر زن حد جاری میشود( ».شیهید ثیانی:1396 ،
ج ،13ص)20
در کتاب مبانی تکمله ایمنهاج مسأیه زنای پسر نابایغ با زن بایغ در ذیل بحث زنای محصنه بیان
شده است که مجازات حد کامل (صد ضربه شالق) را بر زن مفروض دانسته است؛ ییکن حد زنای
محصنه (رجم) بر زن بار نمیشود( .موسوی خوئی :1394 ،ج ،1ص)21

1- Sexual Offenses Act, 1965
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درمورد زنا مرد بایغ با دختر نابایغ نیز در کتاب شرح یمعه ،شهید ثیانی بییان داشیته اسیت کیه:
زنای فاعل م روط به بایغ بودن شخص وطئ شونده نیست و در صورتی که فاعیل بیایغ بیا دختیر
بچه مرتکب زنا شود ،حد زنا (صد ضربه شالق) بر او اجرا میشود .ییکن استثناء آن در مورد میرد
محصن است که مجازات رجم در مورد او اجرا ن ده و حد  100ضربه شالق بر او اجرا مییشیود.
(شهید ثانی ،همان )21 ،به هرحال در این زمینه سخنی از فریب نیامده است.
در قانون مجازات اسالمی نیز هرچند زنای با محیارم و زنیای محصینه دارای مجیازات اعیدام
میباشد ویی با توجه به ماده  228قانون مجازات اسالمی تنها در صورتیکه زانی نابایغ و زانیه بیایغ
باشد حد صد ضربه شالق بر زانیه اجرا میشود ،و در مورد موارد گفته شده طبق قانون در صورتی
که فاعل بایغ باشد و مف عول نابایغ و م مول تعریف هر یی

از میوارد زنیای بیا محیارم ییا زنیای

محصنه شود همان مجازات مقرر برای زنای محصنه و یا با محارم اجرا میگردد.
مرحوم خوئی نیز در کتاب مبانی تکمله ایمنهاج در مورد فرضی که فاعل غیر بایغ باشد و زانییه
بایغ و محصن باشد با استناد به روایتی از ابو بصیر 1تنها حد تازیانه را بیر زن زانییه محصین قابیل
اجرا دانسته است .و در صورتی که مرد فاعل بایغ محصن باشد ،حد رجم را بر او بار دانسته اسیت
و دییل این حکم را عمومیت حکم و اطالق روایاتی دانسته است که در میورد زناکیار محصین بیه
طور مطلق به ثبوت سنگسار دالیت دارد و دییلی وجود ندارد کیه ایین رواییت (رواییت ابوبصییر)
صالحیت داشته باشد اطالق این روایات را مقید سازد( .خوئی ،همان )284 ،ایبته محقیق حلیی در
کتاب شرایعاالسالم نظر مخایف داشته و رجم را در مورد زنای مرد محصن با دختر نابایغ غیرقابیل
اجرا دانسته است( .حلی :1394 ،ج ،1ص)21
در مجموع می توان گفت در مورد جرم زنیا در صیورتی کیه یکیی از طیرفین آن نابیایغ باشید؛
شخص بایغ مذکر همان مجازات زنا با فرد بایغ را متحمل میگردد .و این رویکرد فقه را مییتیوان
عملی در راستای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی دختران نابایغ دانست .امیا در میورد زنیا زن بیایغ
محصن با پسر نابایغ حکم آن متفاوت است.
 -1صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه ایسالم که میگوید درباره پسر بچه ده سایهای که هنوز خوب و بد را نمیفهمد و بیا زنیی
زنا کرده ای ان فرمودند« :پسر بچه کمتر از ی

صد تازیانه زده میشود و زن حد کامل میخورد ».گفته شد اگر آن زن محصینه

باشد چه فرمود« :سنگسار نمیشود؛ زیرا کسی که با او زنا کرده چییزی نمییفهمید کیه اگیر مییفهمیید سنگسیار مییشید».
(وسائلای یعه ،ج ،28ص)81
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 -2 -1 -3لواط با كودكان
از دیگر آزارهای جنسی که میتواند به کودک پسر وارد آید یواط میباشد؛ که طبیق تعرییف میاده
 233عبارت است از« :دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در دبر انسیان میذکر اسیت ».ایین
جرم حدی در مورد کودکان پسر قابل تصور است که متأسیفانه در جامعیه نییز در حیال گسیترش
می باشد .در قانون مجازات اسالمی ذیل فصل دوم بخش دوم کتاب حیدود کیه مربیوط بیه ییواط،
تفخیذ و مساحقه میباشد؛ تفکیکی بین صورتگرفتن این عمل توسط افراد نابایغ و یا بیایغ انجیام
ن ده است .اما تنها چیزی که به صورت بدیهی ثابت است عدم مجازات فرد نابایغ است .همچنیین
قانون گذار در مورد فریب پسر نابایغ توسط فرد بایغ برای عمل یواط حکمی بیان نکیرده اسیت .در
حاییکه تبصره  2ماده  224تنها فریب دادن دختر نابیایغ را آن هیم در جیرم زنیا ،در حکیم عنیف
دانسته است .و با توجه به اینکه قانونگذار مجازات یواط را در حایت عنیف و غیرعنیف متفیاوت
دانسته است؛ ت خیص آن میتواند در تعیین مجازات تفاوت زیادی داشته باشد .بیه طیور مثیال در
فرضی که شخص بایغ با فریب ،مرتکب یواط با پسر نابایغ میگردد ،آیا مییتیوان ایین عمیل را در
حکم عنف دانست برای پیدا کردن پاسخ این سوال و همچنین جهت تبیین بی یتر تبصیره  2میاده
 244در مورد فریب ،الزم است به معنای فریب در حقوق دست یابیم.
در قانون مدنی فریب در ذیل عنوان تدییس آمده است .ییکن در آنجا نیز تعریفیی از آن ن یده
است .اما در یکی از تعاریف آن آمده است که« :فریب دروغی است که وصفی موهیوم را بیه طیور
قاطع به چیزی نسبت دهد( ».کاتوزییان )332 -333 :1392 ،یییکن در حقیوق کیفیری صیحبتی از
تعریف فریب ن ده است ،در قانون مجازات اسالمی سابق از دو واژه فریب و نیرنگ در کنیار هیم
استفاده شده بود با توجه به آنکه این دو واژه از یحاظ یغوی به ی

معنا هسیتند .در قیانون جدیید

کلمه نیرنگ حذف و تنها به کلمه فریب اکتفا شده است .اما دسیسه بی تر به معنای فریب و نیرنگ
پنهانی همراه با زمینهچینی آمده است( .قیاسی و ساریخانی :1395 ،ج ،3صص)47 -48
با جستجو در منابع فقهی در مورد عمل یواط در صورتی که یکی از طرفین یواط نابایغ باشند و
طرف دیگر بایغ تنها شخص بایغ به مجازات یواط که قتل اعالم شده است میرسد .ایبته ایین نکتیه
الزم به ذکر است که به طور مثال در کتاب شرح یمعه مجازات یواط در هر صورت هم برای فاعل
هم برای مفعول قتل بیان شده است( .شهید ثانی ،همان )107 ،به همین دییل بیان این مورد تنها بیه
مجازات شخص بایغ اشاره دارد و تأثیری در ک ف عنف یا غیرعنف بودن عمل ندارد.
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در کتاب «تکمله ایمنهیاج» کیه در بیاب مجیازات ییواط کننیده دییدگاهی نزدیی

بیه دییدگاه

قانونگذار ک ورمان دارد و قائل به اجرای حد صد تازیانه برای فاعل غیرمحصن است ،بیان نموده
است که در صورتی که مرد بایغ با پسر نابایغ مرتکب یواط شود یا برعکس (یعنی کودک با میردی
یواط کند) بر شخص بایغ حد جاری می شود؛ امیا نیه از بیاب عنیف یعنیی در صیورتی کیه فاعیل
غیرمحصن باشد حد  100تازیانه بر او اجرا میشود( .موسوی خوئیف همان)107 ،
در مورد جرم یواط نسبت به کودک نیز م اهده مینماییم که در قانون ابهاماتی فراتر از ابهام در
تبصره  2ماده  224که در قسمت قبل به آن پرداختیم وجود دارد ،و بیه طیور دقییق و جداگانیه بیه
موضوع کودکآزاری از طریق یواط اشاره ن ده است.

 -3 -1 -3سایر انواع كودکآزاري جنسي مستقیم
در پایان این بحث مناسب است اشارهای به دیگر آزارهای جنسی ذکرشده در فقیه و قیانون اشیاره
نمود :مواردی همچون تفخیذ ،مساحقه در فقه و قانون برای آن تفاوتی میان بایغ یا نابایغ بیان ن ده
است .ییکن میتوان آن را م مول قواعدی که در مورد زنیا و ییواط ذکیر شید دانسیت .در بخیش
تعزیرات قانون مجازات اسالمی نیز در ماده  619در رابطه با مزاحمت جنسی برای اطفال مادهای به
صورت عام آمده است« :هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنیان ب یود
یا با ایفاظ و حرکات مخایف شیون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از  2تیا  6میاه و تیا 74
ضربه شالق محکوم خواهد شد ».یکی از انواع مزاحمت را مییتیوان مزاحمیت جنسیی در میورد
اطفال دانست .ایبته این ماده متأسفانه تنها در مورد اماکن عمیومی و معیابر محیدود گ یته و قابیل
تسری به موارد دیگری همچون ایجاد اذیت و مزاحمت در اماکن خصوصیی وجیود نیدارد 1.ایین
مزاحمت نسبت به اطفال میتواند هم به صورت فیزیکی و هم به صورت غیرفیزیکیی بیه صیورت
کالمی یا دیداری صورت بگیرد.

 -1نظریه م ورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره  7/93/925تاریخ  1393/4/17در مورد اماکن عمومی مذکور در میاده 609
این چنین بیان داشته است« :منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده  619قانون مجازات اسالمی  1375و ییا تبصیره  2میاده 42
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ،1392محلهایی است که معٌد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجیازه حیق
ورود دارند ،مانند ادارات ،اماکن مذهبی ،و مراکز خرید و پذیرائی ،بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دویتیی خیاص
نظیر اداره اطالعات و زندانها که مهیا برای ورود عموم نمیباشد ،شامل اماکن عمومی نمیگردد».
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در فقه اسالمی م ابه چنین بحثی باعنوان بوسیدن پسربچه با شهوت آمده است .که اگیر کسیی
پسر بچه را با شهوت ببوسد به مقداری که حاکم ت خیص دهد ،تعزیر میشود( .موسیوی خیوئی،
همان 342 ،و شهید ثانی ،همان )113 ،مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع االسالم» ایین حکیم را
مختص به غیرمحارم میداند(.حلی ،همان )164 ،ویی توجیهی برای آن روشین ن یده اسیت .زییرا
روشن است که در بوسیدن از روی شهوت هیچ تفاوتی بین محارم و نامحرمیان نمییباشید .بلکیه
بعید نیست که در محارم قبح شدیدتری داشته باشد .ایبته ذکر این مورد را میتوان از بیاب تمثییل-
دانست و با توجه به این که اسالم اهمیت فراوانی برای حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکیام
در جامعه دارد و طبیعتاً الزمه این امر این است که حاکم باید هر کسی را که این نظم را نقض کند،
مجازات نماید .و با توجه به اینکه عالوه بر اینکه هیرگونیه آزار نسیبت بیه اطفیال حیرام بیوده و
همچنین موجب نقض نظام مذکور میباشد .بنابراین موارد م مول کودکآزاری جنسی را میتیوان
ذیل عمومات قاعده «تعزیر» و تمس

به آن مجازات نمود.

 -2 -3كودکآزاري جنسي خارج از ارتباط جنسي مستقیم
در برخی موارد ممکن است آزار جنسی که به کودک روانه میگیردد از طرییق تعیرض فیزیکیی و
جسمی نباشد .اما به دییل داشتن درون مایه جنسی و آثار سوء جنسی که میتواند بر کودک داشیته
باشد ،نوعی کودکآزاری جنسی محسوب میشود.

 -1 -2 -3قذف كودكان
قذف را از یحاظ بیان مسائل جنسی در مورد کودکان و همچنین توهین جنسی به آنان تحت عنوان
کودکآزاری جنسی بررسی مینماییم.
عالوه بر اینکه قذف در معنای جرم مستوجب حد در آیات  25و  54سوره نسیاء آمیده اسیت؛
ماده  245قانون مجازات اسالمی قذف را عبارت از نسبت دادن زنا یا یواط به شخص دیگر هرچند
مرده باشد ،تعریف نموده است .ازجمله ویوگیهای قذف این است که نخست ،نسبت زنیا و ییواط
باشد و دوم ،یفیظ در قیذف صیراحت داشیته باشد .بیا خیایی بیودن یکی از ایین دو قیید ،عمیل
م مول عنوان قذف نمیگردد و م مول حکم «تعزیر» است که به اختیار حاکم گذاشته شده است.
(بهمنپوری ،عامری نیا ،عاشوری :1398 ،ش اول ،ص)130
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حال با توجه به اینکیه عمیل قیذف میی توانید نسیبت بیه کیودک صیورت بگییرد و م یمول
کودک آزاری شود این سوال پیش میآید که در مقابله با این میورد از کیودکآزاری چیه تیدابیر در
قانون و فقه اتخاذ شده است در قانون مجازات اسالمی که حد قذف ه تاد ضربه شالق بیان شده
است؛ در تبصره ی

ماده  251آمده است که :در صورتی که قذف شونده نابایغ باشد حد قذف بیر

قاذف جاری نمیگردد و قذفکننده تعزیر مییگیردد و تعزییر آن شیامل  31تیا  74ضیربه شیالق
تعزیری درجه  6میباشد ،در این مورد عبارت نابایغ محمول بر بلوغ شرعی بوده است .بنابراین در
صورتی که شخص قذف شونده دختر زیر  9سال یا پسر زیر  15سال قمری باشد بر شخص قاذف
حد جاری نمیگردد ،که میتوان این مورد را کمتوجهی نسبت به کودکان زییر سین بلیوغ شیرعی
نسبت به بزرگساالن و افراد بایغ دانست .در متون فقهی نیز بلوغ شرط اثبیات قیذف دانسیتهانید 1و
عدم اثبات بلوغ در مقذوف را موجب تعزیر دانستهاند( .موسوی خیوئی ،همیان ،ص  342و شیهید
ثانی ،همان ،ص  )113که همان دیدگاه قانونگذار ک ور میباشد.

 -2 -2 -3قوادي در مورد كودكان
از دیگر جرایمی که می تواند موجب آزار جنسی کودکان گردد هر چند به طور غیرمستقیم «قوادی»
میباشد .که بنا به تعریف ماده  242قانون مجازات اسالمی عبارت است از بیه هیم رسیاندن دو ییا
چند نفر برای زنا یا یواط.
در ماده  244قانون مجازات اسالمی عمل قوادی که منجر شود دو یا چند نابایغ به زنا ییا ییواط
بپردازند را م مول حد قوادی ندانسته و تنها آن را موجب مجیازات تعزییری از  31تیا  74ضیربه
شالق دانسته است .با جستجو در فقه نیز درباب قیوادی موضیوعی در رابطیه بیا قیوادی در میورد
کودکان بیان ن ده است .ویی در تعریف قوادی از واژگان «رجال» و «نساء» که محمول بر افراد بایغ
میباشد استفاده شده است .و همچنین از عبارتهای زنا یا یواط استفاده گردیده کیه بیر مصیادیقی
بار میشود که حداقل یکی از طرفین بایغ باشد .م ابه چنیین تأسیسیی در میاده  10قیانون جیرائم
 -1از جمله موارد استناد صحیحه فضیل بن یسار از امام صیادق(ع) :ال حید یمین ال حید علییه( .حیر عیاملی ،محمید بین حسین،
وسائلای یعه ،ج ،28موسسه آل ایبیت علیهم ایسالم ،قم1409 ،ه.ق ،ص ).42و همچنین صحیحه ابوبصیر که مییگویید :از امیام
صادق علیهایسالم درباره مردی پرسیدم که دختر بچه نابایغی را قذف کردهبود ،ای ان فرمودند« :تا زمانی که بایغ و یا نزدی
بلوغ نباشد تازیانه زده نمیشود( ».همان ،صفحه )185

بیه
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کودکان برای ارتکیاب عمیل جنسیی آمیده اسیت و تعرییف آن

عبارت است از« :اینکه شخص باالی  18سال شخص زیر  16سال را تحری

به انجام عمل جنسی

نماید ،که مجازات چنین جرمی حداکثر  14سال حبس بیان شده است و در صیورتی کیه کودکیان
موضوع جرم زیر  13سال داشته باشند ،حداکثر مجازات برای شخص مجیرم در نظیر گرفتیه میی-
شود ».همچنین در مواد  11و  12قانون مذکور مواردی همچون انجیام رفتارهیای جنسیی در برابیر
کودکان و همچنین ن اندادن فعاییتهای جنسی به کودکان جرمانگاری گردییده و دارای مجیازات
میباشد .که متأسفانه در قانون ک ور ما مواردی از این قبیل به طور مجزا بیان نگردیدهاند.

 -3 -2 -3پورنوگرافي كودكان
از دیگر جرائمی که منجر به بزهدیدگی کودکان میگردد ،پورنوگرافی کودکان یا همان هرزهنگیاری
میباشد .پورنوگرافی یا هرزهنگاری یکی از جرائم مرتبط با محتوا است ،کیه در تقسییمبنیدی ایین
جرایم در حقوق موضوعه در باب جرائم علیه اخیالق و عفیت عمیومی بحیث مییشیود( .بیای و
پورقهرمانی :1388 ،ش ،23ص)98
در حقوق ایران در بند  5ماده  10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وادار کردن و اجیر نمودن
طفل یا نوجوان برای تهیه هرزهنگاری را مستوجب مجازات تعزیری درجه  5دانسته است؛ در بنید
 7ماده  10قانون مذکور نیز در موضوع استفاده از اطفال و نوجوانان در تهیه آثار سیمعی و بصیری
مستهجن و مبتذل مجازات این عمل را به قیانون میرتبط محیول نمیوده و حیداقل مجیازات آن را
میانگین حداقل و حداکثر مجازات عمل مربوطه دانسته است .و همچنین در بند  8ماده مذکور ن ر
و توزیع آثار سمعی و بصری مسیتهجن و مبتیذل اطفیال و نوجوانیان را موجیب اجیرای یکیی از
مجازاتهای تعزیری درجه  6بر فرد مرتکب دانسته است.
همچنین «قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاییتهای غیرمجاز مینمایند».
مصوب سال  1386به بحث تویید محتوای مبتذل و مسیتهجن پرداختیه و در میاده  2آن را ت یریح
نموده است .و در راستای حمایت از اطفال در عرصه تویید محتوای مستهجن تبصره  3آن اینگونه
بیان میدارد :استفاده از صغار برای نگهداری ،نمایش ،عرضه ،فروش و تکثییر نوارهیا و ییوحهیای
ف رده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
که از مفاد این تبصره میتوان قرارگرفتن اطفال در محتیوای مبتیذل ییا مسیتهجن را شیامل تعییین

40

فصلنامه علمی آراء (دورهی چهارم -شمارهی هفتم) پاییز 1400

حداکثر مجازات دانست ،و در صورتی که محتوای تهیه شده از طفل مستهجن باشید در مرتبیه اول
حداکثر مجازات آن سه سال حبس بوده و در صورت تکرار حداکثر مجازات آن پین سیال حیبس
میباشد .ایبته قانونگذار امکان حمل عنوان مفسدفیاالرض را در میواردی نییز بیرای عمیل توییید
محتوای مستهجن در نظر گرفته است .و چنانچه محتوای تهیه شده از مصادیق محتوای مبتذل باشد
حداکثر مجازات آن در مرتبه اول ی

سال حبس بوده و در مرتبه دوم مجازات آن حداکثر سه سال

حبس بوده و در صورت تکرار مجدد آن حداکثر مجازات آن  10سال حیبس مییباشید .در قیانون
حمایت از اطفال انگلستان مصوب سال  1978میالدی نیز تهییه تصیاویر منیافی عفیت از کودکیان
جرمانگاری گردیده و م مول  10سال حبس شده است .با توجه به اینکیه هیرزهنگیاری از جیرائم
مبتنی بر محتواست که محتویات عمل جنسی یا جرم جنسی ارائه و انت یار مییدهید( .عیاییپیور،
 )221 :1383در متون فقهی به صورت مستقل در مورد این موضوع نظری وجود نداشته و با توجه
به حرمت آن میتوان آن را م مول تعزیر دانست.

 -4 -2 -3سایر موارد كودکآزاري جنسي
در انتهای ماده  10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بند  9آن به آزار جنسی از طرییق فضیای
مجازی اشاره نموده است و هرگونه ارتباط به قصد آزار جنسیی ییا ارتبیاط جنسیی بیا کیودک ییا
نوجوان از طریق فضای مجازی را موجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه  6دانسته است.
همچنین در ماده  237قانون مجازات اسالمی همجنسگرایی انسیان میذکر در غییر از ییواط و
تفخیذ را از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شهوت موجب  31تا  74ضربه شالق تعزییری درجیه 6
دانسته است که در مورد این مجازات میتوان گفت که در موردی که یکی از طیرفین نابیایغ باشید
تأثیری در مجازات طرف بایغ ندارد.
در پایان ذکر عناوین قابل انطباق بر مفهوم کودکآزاری جنسی ،مواردی از افعال جنسی جیرم-
انگاری شده در مورد کودکان در حقوق انگلستان قابل ذکر میباشند .که در جهت مقابله بیا پدییده
کودکآزاری در ک ورمان میتواند مفید واقع شود .ماننید جیرم «م یارکت در فعایییت جنسیی بیا
حضور کودک» که در ماده  11قانون جرائم جنسی انگلستان به آن اشاره شده است و عبارت اسیت
از اینکه شخص باالی  18سال عایماً در برابر کودک زیر  16سیال مرتکیب رفتیار جنسیی شیود .و
همچنین در ماده  12این قانون عنوان مجرمانهای تحت عنوان «سبب شیدن جهیت م یاهده رفتیار
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جنسی به وسیله کودک» آمده است که عبارت است از اینکه شخصی بیاالی  18سیال سیبب شیود
کودک زیر  16سال تصویر ی

رفتار جنسی و یا رفتار جنسی شخص دیگری را م اهده نماید .که

برای دو جرم ذکرشده حداکثر مجازات ده سال تعیین شده است .جرم انگاری موارد ذکیر شیده در
حقوق ک ور ما میتواند در حفظ سالمت جنسی کودکان بسیار موثر باشد ،ایبته میتوان دییل توجه
قانونگذار انگلستان به این موارد را ابتالء جامعه به چنین میوارد دانسیت ،ایبتیه در جامعیه میا نییز
جهت مقابله و جلوگیری از گسترش آن و همانگونه که ذکرشد برای حفظ سالمت جنسی کودکان
و حتی بزرگساالن توجه قانونگذار به این موارد میتواند دارای آثار مثبتی باشد.
نتیجهگیري
امروزه کودک آزاری گستره وسیعی پیدا نموده است؛ که بیه تبیع آن نیازمنید توجیه بییش از پییش
قانونگذار به آن میباشد .یکی از خطرناکترین انواع کودک آزاری ،کودکآزاری جنسی مییباشید.
که دارای تأثیر نامناسب بر کودک به عنوان عضو سازنده آینده ک ور دارد و بیرای مقابلیه بیا آن در
زمینه قانونگذاری نیازمند شناخت انواع کیودکآزاری و داشیتن تعریفیی مناسیب از آن اسیت .در
زمینه کودکآزاری تعریف مورد اجماع در مورد کودک با توجه به مباحث مذکور بیه شیخص زییر
 18سال اطالق میشود و در راستای تعریف آزار به خصوص آزار جنسی نیاز است که دامنه وسیع
و در عین حال معقول از آن ارائه گردد تا جلو هرگونه بزهدیدگی جنسیی کودکیان گرفتیه شیود .و
تعریف آن شامل برقراری هرگونه ارتباط جنسی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان و همچنیین
بیان مسائل جنسی غیرمناسب برای کودکان میباشد .با بررسی در حقوق ک یورمان و متیون فقهیی
اغلب موارد م مول کودکآزاری جنسی بنا بر تعریف ارائه شده ذیل باب حدود و در برخی موارد
ذیل عنوان تعزیرات ذکر گردیدهاند .در جرایم حدی به طور کلی و به پیروی از فقیه اسیالمی سین
بلوغ شرعی را سن مسیوییت و اراده ارتکاب جرم دانسته است .قیانون در برخیی میوارد همچیون
برقراری زنا از طریق فریب کودک نابایغ ،آن را در حکم عنف دانسته و مجازات سینگین اعیدام را
برای آن در نظر گرفته است .که متأسفانه این مورد محدود به جرم زنا و دختیر نابیایغ بیوده و نییاز
است قانونگذار گستره فریب در مورد سایر افراد م مول عنوان کیودک و همچنیین سیایر جیرائم
جنسی م خص نماید ،و در برابر بزهدیدگی جنسی کودکان شدیدتر از بزهدیدگی افیراد بیایغ و ییا
الاقل برابر با آنان اقدام نماید .و در مقابل متأسفانه در برخی موارد حمایت کیفری کمتری نسبت به
اطفال در قبال بزهدیدگی افراد بایغ در نظر گرفته است .که نیاز به بررسی ابعاد بی تر اراده و اختییار
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کودک است؛ در این زمینه از معیارهای مختلفی همچون سین بیزهدییده بیه عنیوان ن یانهای بیرای
رضایت به عمل جنسی و یا نظریات پزشکی قانونی و روانپزشکی استفاده نمود .همچنیین برخیی
موارد بزهدیدگی جنسی کودکان همچون تویید محتوای جنسی از کودکان و نمایش محتوای جنسی
به کودکان وجود دارد که دارای سابقه در فقه نبوده الکن قانونگذار در قانون حماییت از اطفیال و
نوجوانان مصوبه سال  1399اشاراتی به آن داشته است .که میتوان با بررسی قوانین سایر ک یورها
و گذر از مراحل قانونگذاری در ک ور ما با این موارد از کودکآزاری جنسیی در زمینیه تقنینیی و
قضایی مقابله نمود .در این زمینه پی نهاد میگردد با توجه به در معرض آزار جنسی بودن کودکیان
قانونگذار عالوه بر در نظر داشتن مجازات اصلی جرم اصلی که تحیت عنیاوین حیدود ییا تعزییر
مطرح میباشند که متأسفانه گاهی از مجازات ارتکاب همان جرم در خصوص بزه دییده بزرگسیال
نیز کمتر میباشد؛ قضات و مقامات قضایی در راستای اصل تناسب جرائم و مجازاتها ،در احکیام
خود از مجازات تکمیلی مذکور در ماده  23قانون مجازات اسالمی استفاده نماینید و همچنیین هیر
چند که به موجب تبصره ایحاقی به ماده  18قانون مجازات اسالمی بر اساس ماده  2قیانون کیاهش
مجازات حبس تعزیری دادگاه را ملزم به رعایت حداقل در صدور حکم حبس نموده است .یییکن
با استناد به شاخصه گستره جرم و نتای زیانبار آن نمیتوان سعی در ت دید مجازات و در نتیجه به
بازدارندگی بی تر از طریق اعمال مجازات دست یافت .همچنین با توجه به اینکیه یکیی از اعمیال
مؤثر در خصوص پی گیری از جرم آموزش و توانمندسازی بزهدیده احتمایی جرم مییباشید ماننید
شناسایی خانوادههایی که به دالیلی همچون اعتیاد و یا طالق بی ثبیات بیوده ،و بیه دالییل میذکور
وایدین دچار غفلت و مسامحه در سرپرستی کودکان میشوند و احتمال بروز کیودکآزاری نسیبت
به آنان بسیار میباشد .و پس از شناسایی از طرییق میددکاران بهزیسیتی و سیپردن سرپرسیتی ایین
کودکان در صورت صالحدید مددکاران مربوطه به طور موقت از طرییق دادگیاه بیه سیازمانهیایی
همچون بهزیستی معرفی گردد .و همچنین اعطای آموزشهای الزم به اطفال و نوجوانان با رعاییت
اقتضائات سنی آنها و در چارچوب فرهنگی و ارزش حاکم بر جامعه میتوان از بروز ایین دسیت
جرایم پی گیری موثرتری داشته باشد.
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Abstracts

Study of Child Abuse with Emphasis on Combating with Child Sexual Abuse in
Iranian Law and Imami Jurisprudence
Mehdi Helali
Abstract
Child abuse is one of the social problems that has always had a high black figure. This
means that many crimes leading to child abuse are concealed by the offender, society
and even the victim for a variety of reasons. One type of child abuse is child sexual
abuse, which has far more dangerous effects than other types of child abuse. This can
have adverse effects on both the child's body and mind; And if this important issue is
not dealt with properly, in the future, it can pave the way for the spread of this sinister
social event, as well as changing the victims of this crime into future criminals. In the
field of investigating the crime of child sexual abuse, including related definitions and
how to deal with it and punish the perpetrators, we study the legal resources of the
country as well as jurisprudential sources as a source of legislation in the country. The
study of these cases leads to the assessment of the appropriateness of crime and
punishment in this field and the possibility of taking measures to reduce this crime and
punish their perpetrators, and the answer can be found to the question of whether these
measures are in the field of jurisprudence and law. Can they deal with the crime and its
ugliness properly?
Keywords: Child Sexual Abuse, child and youth protection act, imami jurisprudence,
pornography, child victimization.

