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درآمد 

حق�وق  واقع�ی  شناخت  و  آزادی  عدالت،  اساس  بر  و  سازندگی  پایه  بر  پیشرفته  جامعه 
انس�ان بنیان نهاده میشود. اولین عامل موفقیت توسعه و شکوفایی جامعه پیشرفته، تربیت و 
پرورش نونهاالنی است که سازندگان واقعی فردای آن جامعه هستند. ما برای به وجود آوردن 
ایرانی آباد، آزاد و مستقل نیاز واقعی به تربیت و آگاه ساختن نیروی انسانی داریم که امروز 
تش�کیل  را  معنوی کشور  و  مادی  پیشبرد هدفهای  برای  فعال  نیروی  فردا  و  اطفال هستند 
م�یدهن�د. از لح�اظ مادی و معنوی ما از یک طرف به توسعه اقتصادی و از سوی دیگ�ر ب�ه 
این  نیازمندیم.  توسعه یافته  اداره یک کشور  پیچیده جهت  معنوی  و  م�دیریت علم�ی  ی�ک 
خواسته فقط در سایه توج�هداشتن به نیروی انسانی که امروز اطفال هستند و فردا سرمایههای 
ادارهکننده کشور ما بهشمار میآیند امکان پذیر خواهد بود. ب�یت�وجهی ب�ه سرنوش�ت اطف�ال 

ام�روز، توس�عه و خودکف�ایی اقتصادی ما را در برنامههای آینده به خطر خواهد انداخت.
جس�می،  مختلف  عرصه های  در  هنوز  و  است  انسانی  اجتماع  نارس  میوة  یک  کودک 
به بلوغ و رسیدگی کامل  روان�ی، روحی و اجتماعی و تمامی بعدهای متصور برای انسان، 
نائل نگردی�ده است و همین نارسی و ب�ی تجربگ�ی اس�ت ک�ه وی را در مقاب�ل خط�رات و 
آس�یبهای مختل�ف ضربه پذیر نموده است و یکی از این آسیب ها آزاردیدن کودک از سوی 
تاریخ  در طول  همواره  معضل  این  نیست.  پدیده جدیدی  اس�ت. ک�ودک آزاری  اطرافی�ان 
بیشتر از چند دهه  از آغ�از شناسایی این موضوع به صورت علمی  وجود داشته است، ول�ی 
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نمیگذرد.
سلسله بررسی های خشونت در خانواده شد اما چند سال طول کشید تا به شکل منظمی 

ت�دوین شود.«1
امروزه مطالعات گسترده ای در خصوص شناسایی و حل معضل کودک آزاری در ح�ال 
و  واحد  تعریف  به صورت عملی  هنوز  مفهوم آن  بودن  بدیع  به علت  اما  است  ش�کل گرفتن 

مشخص�ی از آن و رفتارهایی که در قلمرو کودک آزاری قرار میگیرد، ارائه نشده است.
»سازمان جهانی بهداشت در گزارشی ضمن دعوت ب�ه ثب�ت و گ�زارش هماهن�گت�ر م�وارد 
خشونت علیه کودکان، اظهار داشت: »تعاریف متضاد نسبت ب�ه ک�ودک و ک�ودک آزاری، 
ع�دم تشخیص موارد کودک آزاری و تفاوت ه��ای نحوه گزارش دهی، مقایس�ه می�ان مل�ل 
ت�وافقی درب�ارة  ب�ه  بهداشت درص�دد اس�ت  را عم�اًل غی�ر ممکن می کند.« سازمان جهانی 
تعری�ف خش�ونت جسمی علیه کودکان دست یابد و مقاوله نامه ای را در این ارتباط تهیه کند. 
مقایسه ای،  آمار  به ویژه جهت گردآوری  مقاوله نامه ای  چنین  که  است  امیدوار  سازمان  این 

توسط کارکنان بهداشتی مورداستفاده واقع شود.«2
کودک�ان  حق�وق  ارتقای  در  ایران  دولت  طرف  از  کودک  حقوق  کنوانسیون  پذیرش 
ب�ر  مبنی  کلی  شرط  حق  کنوانسیون،  برخالف  ایران،  دولت  گرچه  بود،  نخواهد  ب�یت�أثیر 
ب�ا ق�وانین داخل�ی و م�وازین  ای�نک�ه مف�اد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض 
قایل  خود  برای  نیست،  الزم الرعایه  ایران  دولت  طرف  از  قرارگیرد  ی�ا  و  باش�د  اس�المی 
گردی�ده اس�ت و از ای�ن نظ�ر اجرای مفاد کنوانسیون و تعهد دولت را در این خصوص در 

تزلزل دایمی قرارداده است.
امروزه مسامحه و سوء رفتار با کودکان از مشکالت اصلی کودک�ان محس�وب م�ی ش�ود. 
آم�ار سوء رفتار با کودکان در کشورهای صنعتی حدود 302 مورد در هر هزار نفر را نشان 
ارقام  و  آمار  نیست.  دسترس  در  چندانی  آمار  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ولی  میدهد 

1. شهال اعزازي، جامعه شناسي خانواده )تهران: انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، 1376(، ص199.
از ص�ندوق  نق�ل  به  اداري، 1384(،  دانشکده علوم قضایي و خدمات  )پایاننامه کارشناسي،  » کودک آزاري«  لیدا فالحي،   .2

کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(، »کودکان و خشونت«، نشریه اینوچنتي دایجست 2، 1997.
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منتشرشده بیانگر آن است که 14۵ میلیون کودک 10-14 ساله در دنیا بهجای درس خواندن 
به کار اشتغال دارند و فقر مزمن در بسیاری از کشورهای جهان منجربه مرگ و میر کودکان 
و نوزادانی می ش�ود ک�ه باید از این دوران زندگی خویش لذت ببرند. آمار مربوطه در این 

زمینه 160 مورد مرگ ومیر در هر هزار نفر را در جهان نشان میدهد.
بهداش�ت  جه�انی  س�ازمان  س�وی  از  ارای�ه ش�ده  بین الملل�ی  فهرست  آخرین  طبق 
کشورهای  میان  در  است،  کرده  ارائه  را  آن  یونیسف  که  کودکان  با  رفتار  سوء  م�ورد  در 
صنعتی چکس�لواکی سابق دارای بیشترین موارد گزارش شده و اسپانیا دارای کمترین مورد 

گزارش شده از سوء رفتار با کودکان بوده است1.
موضوع این پایان نامه »بررسی کودک آزاری در حقوق ایران« است و درآن سعی خواهد 
شد تا ابتدا به بررسی تعاریف و پیشینه این پدیده پرداخته شود و سپس رویکرد قوانین ایران 
نسبت به آن را مورد مداقه قرار دهیم و در نهایت به ارائه راه کارهایی جه�ت ک�اهش ای�ن 

پدی�ده ب�ه خصوص در وضع قوانین و نحوه رسیدگی به این جرایم خواهیم پرداخت.
امروزه ثابت شده است که آزار کودکان و سوء رفتار با آنان آثار عاطفی، اجتم�اعی و 
عقالن�ی منفی در کودک به جای میگذارد. کودک دچار تاخیر در رشد شده و م�دام ب�ه 

دلی�ل مح�یط بیثبات و غیر قابل پیشبینی، مضطرب است.
ای�ن  در  اطالعاتی  زیرا  است  جهان  کشورهای  از  بسیاری  پنهان  مشکل  کودک آزاری 
زمین�ه وجود ندارد و از طرف دیگر موضوع کودک آزاری موضوعی است که انکار می ش�ود 
ی�ا بی�ان آن توأم با شرم و خجالت است. طبق گزارش کمیته ی مل�ی پیش�گیری از س�وء رفتار 
ب�ا کودک�ان )NCPCA( در سال 1994، سه میلیون سوء رفتار و مسامحه درمورد کودکان دنیا 
به آژانسهای خدمات اجتماعی گزارش شده است. اگرچه میزان واقعی بیشتر از اینها است. 
هم چنین، طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 1999، حدود 40 میلیون کودک 0- 
4 ساله در سراسر جهان در معرض رفتار کودک آزاری و غفلت والدین و یا مراقبت به نحوی 

نام�ه  )پای�ان  بزهک�اري ک�ودک«  ب�ا سرپرس�تان و  وال�دین  »رابط�ه آزار کودک�ان توس�ط  مع�ارف ون�د،  به معص�ومه  1. ر ک: 
کارشناسي، دانشکده علوم بهزیستي و توانبخشي، 1378(، نقل از مجله اصالح و تربیت، سال هفتم، ش77، ص 47.
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که نیازمند استفاده از خدمات بهداشتی درمانی و اجتماعی است، بوده اند1.
در  زیاده روی  خودکشی،  افسردگی،  برای  خطر  عامل  یک  میتواند  کودک آزاری 
مصرف الکل، احساس حقارت و... باشد و سبب بسیاری از جرایم گردد. نتایج بررس�یه�ا و 
تحقیق�اتی ک�ه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، نشان میدهد که آزار و خشونت در دوران 
کودکی میتواند یک عامل خطر برای رفتارهای مجرمانه بعدی باشد. بررسی حقوقی و جرم 

ش�ناختی ک�ودک آزاری.

1. همان



1۵

مبحث اول: مفاهیم

مطالعه پیرامون هر موضوعي مستلزم شناخت مفاهیم و اصطالحات موضوعات آن تحقیق 
پیشینه  و  مباني  بیان  با  تحقیقي  هر  همچنین  است.  مباحث  مبهم  نکات  شدن  روشن  براي 
موضوعات خود، خواننده را به درک بهتري از موضوع مي رساند که در این مبحث به این 

امر توجه شده است.

گفتار اول: کودك آزارى

بند اول: معناى لغوى

کودک آزاري مرکب از دو کلمه کودک و آزار مي باشد. کودک به معناي کوچک و 
صغیر1. آزار در لغت به معناي در آسیب، رنج و گزند مي باشد. آزار در مفهوم به معناي اعمال 
یا گفتاري است که موجب ناراحتي و آسیب روحي و جسمي فرد مي شود و اغلب موارد با 

پسوند اذیت آورده مي شود2.

بند دوم: معناى اصطالحی

کودک آزاري همانند دیگر مفاهیمي که در علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي گیرد، 

1. منصور اباذري فومشي، مبسوط در ترمینولوژي اصطالحات کیفري، چاپ اول، تهران: نشر اندیشه عصر، 1387، ص60. 
2. همان، ص 1۵.
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تعریف روشن و دقیق ندارد و در میان اندیشمندان و صاحب نظران تعاریف متفاوتي از آن به 
چشم مي خورد. این مسئله تا حدي ناشي از این واقعیت است که کودک آزاري پدیده اي 
چند بعدي است که ابعاد حقوقي، اجتماعي و روانشناختي دارد و هر صاحب نظري از چشم 
انداز خود به تعریف آن پرداخته است. در اینجا ابتدا، چند تعریف از کودک آزاري مطرح 

مي شود و نهایتا تعریف مورد استفاده در این پژوهش ارایه مي گردد.

الف- در اصطالح روانشناسی

اطالق مي شود که  رفتاري  اشکال گوناگون  به  آزاري  روانشناسي، کودک  دیدگاه  از 
منجر به آزار جسمي، رواني، عاطفي و ذهني کودک شده و در مراحل رشد طبیعي و سالمت 

کودک اختالل ایجاد نماید1.
نسبي که در فرهنگ هاي گوناگون  ایست  پدیده  آنان، کودک آزاري  نظر  از  بنابراین 
مفهوم آن متفاوت است، به طوري که برخي از جنبه هاي رفتاري که نسبت به کودک در 
برخي فرهنگ ها طبیعي است در نگرش مردماني با فرهنگ دیگر، مي تواند نوعي کودک 
آزاري تلقي شود. دلیل این امر را باید در این دانست که هیچ معیار بین المللي براي تربیت 
کودک وجود ندارد. بنابراین، این که چه مسائلي از مصادیق کودک آزاري است و مالک 

تشخیص اهمال و سهل انگاري و غفلت والدین کدام است، قابل تعیین نیست2.
به نظر روانشناسان، نسبي بودن پدیده ي کودک آزاري و باورهاي متفاوت فرهنگي نسبت 
به آن موجب مي شود که نتوان تعریفي جامع و مانع از آن ارایه داد؛ به همین خاطر به نظر وي 

باید کودک آزاري را در هر فرهنگ و نظام حقوقي به طور جداگانه تعریف کرد.
و بنا به تعریفي دیگر از آنان، بدرفتاري و آزار کودکان عبارتست از هر گونه بدرفتاري با 
کودکان یا افرادي که در سنین بلوغ به سر مي برند، این بدرفتاري مي تواند از طرف پدر و 

مادر یا محافظان کودک یا کساني که مسئول مراقبت از او هستند صورت گیرد3.

1. بنفشه پور ناجي، مرگ خاموش )نگهي به پدیده کودک آزاري(، چاپ دوم، تهران: انتشارات همشهري، 1378، ص 1۵.
2. علیرضا کاهاني، ”کودک آزاري جسماني عمدي”، مجله پزشکي قانوني، شماره 10، مهر و آبان137۵، ص 23.

3. حسن توفیقي، ”بررسي کودک آزاري جنسي در تهران”، مجله پزشکي قانوني، سال دوم، شماره ۵، مرداد و شهریور1374، 
ص 30. 
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البته باید خاطر نشان نمود که؛ کودک آزاري فورا ضرب و شتم را به ذهن شنونده متبادر 
و  از ضرب و شتم  تري  تر و عمده  بسیار وسیع  پدیده کودک آزاري طیف  اما  مي سازد، 
تنبیهات فیزیکي را در برمي گیرد و تنها شامل آزار فیزیکي نمي شود. ناخواسته بودن کودک 
)از نظر جنسیت یا بدون برنامه ریزي به دنیا آمدن او( به انضمام شرایط نامساعد خانوادگي 
منجر به کودک آزاري خواهد شد. در مجموع هر زمان که کودک نتواند از امکانات الزم 
براي رشد برخوردار شود به طور ضمني مورد کودک آزاري قرار گرفته است1. به عبارت 
دیگر، کودک آزاري هر گونه رفتاري است که منجر به آسیب رواني، جسماني، عاطفي و 

اجتماعي کودک شود و روند رشد کودک را مختل نماید2.

ب- در اصطالح جرمشناسی

نتواند از امکانات شایسته رشد خود برخوردار باشد به  در حقیقت هرجایي که کودک 
طور ضمني مورد کودک آزاري قرار گرفته است. سوءاستفاده از کودکان به شکل استثمار 
کودکان در هر زمینه و بي توجهي به کودکان به هر صورت کودک آزاري محسوب مي 
شود. در یک جمع بندي باید گفت: هر نوع کوتاهي و غفلت و یا ارتکاب هر نوع عملي که 
به نحوي به بهداشت و سالمت رواني و جسماني کودک خطري برساند یا در آن خدشه وارد 

کند و مانع از رشد بهنجاري وي شود کودک آزاري قلمداد مي شود3.
تهدید  یا  ”آسیب  از:  عبارتست  آزاري  کودک  جهاني  بهداشت  سازمان  تعریف  طبق 
افرادي  یا  سالمت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستي کودک به دست والدین و 
با کودکان تمام اشکال آزار  به او مسئول هستند4”. کودک آزاري یا سوء رفتار  که نسبت 
جسمي و یا عاطفي، آزار جنسي و بهره کشي را در بر مي گیرد که منجر به ایراد آسیب هاي 
بالفعل یا بالقوه بر سالمتي، بقاء، رشد یا مقام و منزلت کودک مي شود و در حیطه یک رابطه 

1. بنفشه پورناجي، ص 22.
2. سید رضا بخشایش، ”کودک خیاباني، قربانیان بي پناه خشونت دستگاه عدالت کیفري”، مجله امنیت، سال چهارم، شماره 11 

و 12، 1379، ص30 - 31.
3. تاج زمان دانش، دادرسي اطفال در حقوق تطبیقي، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، 1382، ص 19.

4. عافیه السادات موسوي، بزهکاري اطفال و نوجوانان 1و2 ، چاپ اول، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1390، ص
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مسئولیت، اعتماد و یا اعمال و اختیارات فرد صورت مي پذیرد.” تعاریف متعددي در زمینه 
کودک آزاري ارایه گردیده است که مهم ترین آنها عبارتنداز: ”هرگونه آسیب جسمي یا 
روحي، سوء استفاده جنسي یا بهره کشي و عدم رسیدگي به نیازهاي اساسي افراد زیر هجده 
سال توسط دیگر افراد و به صورتي که غیر تصادفي نباشد، کودک آزاري تلقي مي گردد1”.

پ- در اصطالح حقوقی

در حقوق ایران، تنها جایي که به تعریف کودک آزاري اشاره شده است ماده 2 قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مي باشدکه اظهار مي دارد: ”هر نوع اذیت و 
آزار کودکان و نوجوانان که موجب مي شود به آنان صدمه جسماني یا رواني و اخالقي وارد 

شود و سالمت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.”
و شکنجه جسمي  آزار  و  اذیت  و  صدمه  گونه  هر  مذکور،  قانون   4 و   3 مواد  همچنین 
از  ممانعت  و  بهداشت رواني و جسمي  نادیده گرفتن عمدي سالمت  و  و روحي کودکان 
تحصیل آنان، هرگونه خرید، فروش، بهره کشي و به کارگیري کودکان به منظور ارتکاب 
اعمال خالف از قبیل قاچاق و ... را ممنوع دانسته است؛ که هریک از موارد فوق مي تواند از 
مصادیق کودک آزاري باشد. بنابراین، مواد فوق مؤید این امر است که کودک آزاري در 
حقوق ایران به طور جامع تعریف نشده است و فقط قانون حمایت از کودکان و نوجوانان- 
که تنها قانونیست که در جهت حمایت از اطفال بزه دیده در کشور ما وضع شده- به ذکر 

انواعي از آزار و اذیت کودکان پرداخته و آنها را ممنوع ساخته است.
به نظر مي رسد با توجه به تعاریف اصطالحي، مي توان این تعریف را از کودک آزاري 
ارائه نمود: کودک آزاري عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلي که باعث آزار جسمي 
و روحي کودک مي شود این مسئله تنها مختص یک قشر خاص یا طبقه خاصي از جامعه 
نیست. بلکه شامل تمام اقشار جامعه مي شود: محروم کردن کودک از رفتن به مدرسه، زنداني 
کردن او براي مدتي طوالني در انبار یا حمام خانه و غذا ندادن به او از اشکال کودک آزاري 

محسوب مي شود.

1. سعید مدني قهفرخي، کودک آزاري در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات اکنون، 1383، ص20.
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١- انواع کودك آزارى

بر مبناي رویکرد ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني، کودک آزاري تحت چهار 
محور ذیل قابل تحقیق است1:

١-١ کودك آزارى جسمی2

آزار جسمي کودک منجر به آسیب جسمي بالفعل یا بالقوه وي مي گردد. این رفتار در 
که  معنا  )بدین  پذیرد.  مي  فرد صورت  اختیارات  اعمال  یا  و  اعتماد  مسئولیت،  رابطه  حیطه 
بیشتر توسط افرادي که اختیار و یا مسئولیت نگهداري کودک را بر عهده دارند و کودک 
نسبت به آنها اعتماد دارد صورت مي گیرد.( این رفتار به صورت عمدي و با سؤنیت خاص 
ورود صدمه به کودک و یا در نتیجه اعمال تربیتي و تأدیبي والدین که به منظور تنبیه کودک 

صورت مي پذیرد، واقع مي شود.
از نظر میزان ارتکاب، آزار جسمي را مي توان بعد از غفلت و بي توجهي یکي از شایع 
ترین شیوه هاي آزار کودکان به شمار آورد. از میان سه میلیون مورد گزارش کودک آزاري 
است.  بوده  جسمي  آزار  به  مربوط  درصد(   18 )حدود  مورد   903 از  بیش   ،2001 سال  در 
1300 کودک در سال 2001 به دلیل آزارهاي جسمي جان خود را از دست داده اند3. برخي 
مصادیق آزار جسمي عبارتنداز: شالق زدن، ضربه زدن، لگد زدن، سوزاندن، پرت کردن و 
هل دادن، خفه کردن، گاز گرفتن و ... . آزار جسمي ممکن است به سلب حیات از کودک 

و یا معلولیت و نقص عضو دائمي طفل منجر گردد.

2-١ کودك آزارى عاطفی4

آزار عاطفي به معناي قصور در فراهم نمودن محیط حمایتي مناسب براي رشد کودک 

1. امیر ایروانیان و دیگران، کودک آزاري از علت شناسي تا پاسخ دهي، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسند، 1389، ص61.
2. Physical abuse

فصلنامه  دو  اصفهان”،  نوجوان شهر  دختران  بر  آن  آثار شخصیتي  و  آزاري  پدیده کودک  ”بررسي  دیگران،  و  نقوي  اعظم   .3
روانشناختي و علوم تربیتي، شماره 71، 1384، ص88.

4. Emotional abuse
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مي باشد چنین محیطي شامل مجموعه تعلقات و وابستگي هاي ابتدایي مي شود که بر مبناي 
آنها کودک این امکان را کسب مي نماید تا شایستگي هاي عاطفي و اجتماعي اش را متناسب 

با استعدادها و توانایي هاي بالقوه خود در جامعه اي که در آن زندگي مي کند، بروز دهد.
به سالمت و  به ورود آسیب  به کودک صورت مي گیرد و منجر  رفتارهایي که نسبت 
رشد جسمي و رواني، روحي و اخالقي یا اجتماعي او مي گردد یا احتمال بروز چنین آسیب 
باید در حوزه  این رفتارها  قرار مي گیرند.  نمایند، در زمره آزار عاطفي  ایجاد مي  هایي را 
کنترل والدین و یا اشخاصي که مسئولیت و یا اختیار کودک را بر عهده دارند، انجام پذیرد. 
کردن،  سرزنش  کردن،  تحقیر  حرکت،  در  محدودیت  طفل،  انکار  شامل  اقداماتي  چنین 
تهدید کردن، ترساندن، تبعیض گذاشتن، استهزاء کردن، یا دیگر آسیب هاي غیر جسمي از 

رفتارهاي خصمانه و تبعیض آمیز مي شود1.

٣-١ کودك آزارى جنسی2

کودک آزاري جنسي عبارتست از درگیر نمودن کودک در فعالیت هاي جنسي اي که 
وي به طور کامل آن را درک نمي کند، ناتوان از ابراز رضایت آگاهانه است، یا کودک براي 
انجام آن به لحاظ رشدي آماده نیست و نمي تواند به آن رضایت دهد یا درگیر کردن کودک 
در فعالیت جنسي اي است که قانون ها و تابلوهاي اجتماعي را نقض مي کند. آزار جنسي 
طیف گسترده اي از رفتارها را در برمي گیرد. برخي از مصادیق این عمل بدین شرح است: 
اغوا نمودن و یا اجبار کودک به وارد شدن در هرگونه رفتار جنسي غیرقانوني، استفاده و بهره 
کشي از کودک در فحشا و دیگر رفتارهاي جنسي غیرقانوني، استفاده از کودکان در تهیه 
مطالب هرزه نگاري و ... . کودک آزاري جنسي معموال داراي پنج شاخصه و ویژگي اصلي 
آزار دهنده هدف  فرد  ارضاي جنسي  ندارد، 2-  را دوست  معموال آن  است: 1- کودک، 
اصلي آزار است، 3- در این رابطه یک تفاوت سني و قدرتي وجود دارد که به طور مؤثري، 
رضایت معنادار از رابطه را از بین مي برد، 4- فعالیت جنسي معموال به صورت پنهاني و همراه 
با نقشه و توطئه قبلي و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است، ۵- گاهي اوقات کودک به 

1. امیر ایروانیان و دیگران، ص64.
2. Sexual abuse
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جهت نیاز شدید به حمایت فیزیکي و یا عاطفي و توجه و وابستگي، خود شخصا به پذیرش 
و شروع این رابطه و یا حفظ رابطه جنسي، تمایل نشان مي دهد1.

زمینه شیوع  ارتکابي در  قابل  به دست آوردن آمار  به دالیل اخالقي و حیثیتي  هر چند 
کودک آزاري جنسي میسر نیست. لکن بر آورد سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد که 
20 درصد از زنان و ۵ تا 10 درصد از مردان در کودکي مورد آزار جنسي قرار مي گیرند. 
آثار مخرب بسیار شدید این نوع از کودک آزاري از یک سو و از سوي دیگر امتناع کودکان 
آزار دیده از افشاي چنین وقایعي که اقدام به موقع براي درمان و رفع مخاطرات بعدي را غیر 

ممکن مي کند بر عمق خطر این نوع کودک آزاري مي افزاید2.

4-١ کودك آزارى مبتنی بر غفلت و بی مباالتی٣

بي توجهي و کوتاهي در فراهم نمودن لوازم رشد کودک در کلیه حوزه هاي سالمتي 
)بهداشتي(، آموزشي، رشد عاطفي، تغذیه، مسکن و شرایط زندگي امن در حیطه منابعي که 
در اختیار والدین قرار دارد و منجر به بروز آسیب به سالمتي جسمي، روحي، رواني، اخالقي 
و اجتماعي کودک مي گردد و همچنین قصور در نگهداري و مواظبت کامل و حمایت از 
کودکان در برابر آسیب ها تا جایي که امکان پذیر است، کودک آزاري مبتني بر غفلت و بي 
مباالتي محسوب مي شود. برخالف سایر اشکال کودک آزاري که از نظر تئوریک، امکان 
ارتکاب آنها از سوي سایر اشخاص غیر والدین نیز متصور بود این گونه از کودک آزاري 
صرفا توسط والدین و سایر سرپرستان قانوني قابل ارتکاب است. چرا که قصور در نگهداري 
مرتکب،  اشخاص  که  است  پذیر  امکان  شرایطي  تحت  تنها  وي  نیازهاي  تأمین  و  کودک 

مسئولیت نگهداري و یا تأمین نیازهاي طفل را بر عهده داشته باشند4.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم رضایي فر مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعي 

1. رزا قراجورلو، ”بررسي چالش هاي قانوني کودک آزاري جنسي در ایران”، تهران: فصلنامه کانون وکال، شماره 191، زمستان 
1384، ص 184.

2. محمود مهدوي، پیشگیري از جرم )پیشگیري رشدمدار(، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1390، ص 199.
3. Child abuse based on neglect and recklessness

4. امیر ایروانیان و دیگران، ص 62 - 6۵.
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سال  در  اجتماعي  اورژانس   123 با خط  شده  برقرار  هاي  تماس  و  آمار  براساس  بهزیستي، 
 12/۵ درصد،   31/3 کودکان،  آزار جسمي  در خصوص  ها  تماس  از  درصد   49/8  ،1391

درصد مباحث رواني و 2/7 درصد نیز آزار جنسي بوده است1.

گفتار دوم: بزهكارى

بند اول: معناى لغوى

عاص�ي،  بزهکار:  خطا.  و  گناه  یعني  بزه  است.  بزه  واژه  فاعلي  و  مرکب  بزهکار صفت 
بزه مند، تبهکار، گنهکار و مجرم: گناه کننده را مي گویند2.

بند دوم: معناى اصطالحی

بزهکاري و جرم از واژه هایي است که تعاریف مختلفي از آن به عمل آمده، و با توجه 
آنها  از  برخي  به  تبیین گردیده است که  از آن،  متنوعي  تعابیر  بزهکاري  به عوامل مختلف 

مي پردازیم:

الف- در اصطالح روانشناسی

برحسب  است.  اجتماعي  رواني-  زیستي-  پدیده  یک  بزهکاري  روانشناسان  دیدگاه  از 
گزارش سازمان ملل متحد عوامل بزهکاري عبارت است از فقر، برخي مشکالت و اوضاع 
نابهنجار خانوادگي، وراثت، و ...، که تعریف اخیر نیز بر طبق همین عوامل بزهکاري صورت 
گرفته است3. بزهکاري گاهي سوء رفتاراست ولي همه افرادي که رفتارهاي سوء مرتکب مي 
شوند، بزهکار نیستند. کیفیت رفتار و حدود انحراف اجتماعي عواملي هستند براي قضاوت 
غیر  بعضي  و  است  غیرقانوني  رفتارها  سوء  بعضي  رواني،  بیمار  یا  است  بزهکار  فرد،  اینکه 

1. یزداني فرشید، ”نقد و بررسي کودک آزاري”، روزنامه حوادث، شماره 2۵47۵، 1391، ص 14. 
2.  لغت نامه دهخدا، ذیل” بزه.”

3. سعید حکمت، پزشکي قانوني قضایي، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گوتنبرگف، 1381، ص 323.
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رفتار  در  اختالف  به  توجه  نیستند.  غیراخالقي  غیرقانوني،  رفتارهاي  ي  همه  ولي  اخالقي، 
غیرقانوني غیراخالقي حائز اهمیت بوده و براي تعریف بزهکاري نیز الزم است1. از نظر برخي 
روانشناسان ”هر عاملي که مانع رشد سالم کودکان از نظر جسماني و عاطفي شود، ممکن 
رفتارهاي  ریشه  همیشه  که  عاطفي گردد  اختالفات  الگوي  و  طرح  ایجاد یک  باعث  است 
ضد اجتماعي یا مجرمانه است، این رفتار وقتي از طرف جوانان صورت مي گیرد، بزهکاري 
نوجوانان خوانده مي شود. بزهکاري نوجوانان یک تعریف ساده نیست بلکه تعریفي است که 

بار حقوقي و اجتماعي دارد2”.

ب- در اصطالح جامعه شناسی

جامعه شناسان به این مفهوم نگاه وسیع تري دارند و بر این باورند که این امر شامل تعداد 
زیادي از سرپیچي هاي مختلف از هنجارهاي قانوني و اجتماعي از تخلفات کوچک گرفته تا 

جرایم شدیدي مي شود که از سوي اطفال ارتکاب مي یابد3.
در اصطالح آسیب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي جنایي معموال بزهکاري و جرم را 
در یک ردیف قرار مي دهند4. بزهکاري نوعي کجروي و هنجارشکني مي باشد و نسبت به 
مفهوم جرم گسترش معنایي بیشتري دارد۵. به نظر جامعه شناسان هر فعلي که حاالت قوي و 

مشخص وجدان جمعي را مورد تعرض قرار دهد، مجرمانه است6.
در رویکرد جامعه شناختي که مبتني بر نظریه دورکیم است بزه و جرم پدیده اي طبیعي 
تکاملي  ناشي مي شود. سیر  اجتماعي  فرهنگ و تمدن و فضاي هر  از  قلمداد مي شود که 

فرهنگ ها باعث مي شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن دگرگون شود7

1. C.Quay (Herbert ). Juvenile delinquency- D.VAN Nostran conmpany INC, U.S, 1967

2. دیوید ایبراهمسن، روانشناسي کیفري، )ترجمه: پرویز صانعي(، چاپ پنجم، تهران: نشرگنج دانش، 138۵، ص 8۵.
3. World youth Report (2003). Adopte and proclaimed by general assembly resolution 45/112 of 14٤ 
december 1990.

4. محمد حسین فرجاد، روانشناسي و جامعه شناسي جنایي، چاپ سوم، تهران: نشر همراه، 1371، ص 29.
۵. علیرضا وظیفه، جنسیت و بزهکاري ) با نگاهي به قوانین کیفري ایران(، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب آوا،1390، ص40.

6. محمد علي اردبیلي، ”جامعه شناسي جنایي )تقریرات(“، تهران: دانشگاه آزاد اسالمي، سال تحصیلي 86-138۵، ص ۵0.
7. علیرضا وظیفه، ص43.
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پ- در اصطالح جرم شناسي

عالوه بر جرم اصطالح دیگري که در این زمینه به کار برده مي شود بزه و بزه کاري مي 
باشد. بزه به معناي گناه و خطا و جرم است، و بزهکار یا مجرم کسي است که مرتکب چنین 

عملي مي شود که بر طبق قانون براي آن مجازات تعیین گردیده است.
بزهکاري در معنا و مفهوم لفظي عبارت است از ” ترک وظیفه قانوني و یا ارتکاب عمل 
خطایي که لزوما عنوان جرم ندارد، با این وجود این اصطالح غالبا معادل جرم و به ویژه در 
ارتباط با جرایم ارتکابي از سوي اطفال و نوجوانان به کار مي رود. بزهکاري اطفال در معناي 
متداول و غیر حقوقي آن، شامل رفتارهایي از قبیل مدرسه گریزي و یا فرار از کنترل والدین 

مي گردد که در یک فرد بالغ، مجرمانه تلقي نمي شود.”
را  جرم  به  اي  توده  رویکرد  است.  جرایم  جمع  معناي  به  مفهوم  یک  در  بزهکاري 
”بزهکاري” مي گویند. به عبارت دیگر بزهکاري مجموعه جرایم صرف نظر از جرم ارتکابي 
است. یعني وقتي مي گوییم بزهکاري کاهش پیدا کرده یعني جمع افعال و ترک فعل هایي 
که به موجب قانون مصوب مجلس جرم شناخته شده کاهش پیدا کرده در این معنا، معناي 
جرمشناسي را دارد و معناي ”کلي” است. معناي دوم آن مجرمیت است که معناي حقوقي و 
واجد وصف حقوقي است مثال در آیین دادرسي گفته مي شود دادگاه پس از احراز مجرمیت 
بزهکاري  اصطالح  معناي سوم  در  )مجرمیت=بزهکاري(  کند.  مي  حکم محکومیت صادر 
وقتي  جنایي  آمار  بحث  در  معین.  مکان  و  زمان  در  ارتکابي  جرایم  مجموعه  از  عبارتست 
صحبت از بزهکاري مي شود معناي اخیر مورد نظر است. این جرایم صرف نظر از نوعشان 
مورد توجه قرار مي گیرند1. به عقیده جرمشناسان، هر فعل یا ترک فعلي که براي اکثریت 

افراد در یک جامعه خطرناک باشد، بزه نامیده مي شود2.
دکتر شهال معظمي بر این باورند که بزهکاري مفهومي است که بیشتر در مورد کودکان 
براساس  نوجوانان و  براي  برخي رفتارهایي که  به کار گرفته مي شود. چرا که  نوجوانان  و 

1. علي حسین نجفي ابرند آبادي، ”جرمشناسي، مباحثي در علوم جنایي، تقریرات جرم شناسي“، تهران:دانشگاه بهشتي تهران ، 
1386 ، ص ۵6- ۵7.

2. تاج زمان دانش، مجرم کیست؟ جرم شناسي چیست؟، چاپ ششم، تهران:موسسه کیهان،1381، ص 48.
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از سوي  آن  ارتکاب  هر صورت  در  مي شود  محسوب  تخلف  آنها  ماهیت  و  اقتضاي سن 
بزرگساالن تخلف شناخته نمي شود. مثل فرار از مدرسه یا خانه. هرچند امروزه بیشتر فعالیت 
داخلي  قوانین  در  ایشان  نظر  از  نیست،  بزرگساالن  به جرایم  بي شباهت  آنان  مجرمانه  هاي 
مفهوم بزهکاري عبارت است از: ” ترک انجام وظیفه قانوني و یا ارتکاب عملي خطایي که 
الزاما عنوان جرم ندارد. معذلک این اصطالح غالبا جرم و به ویژه در ارتباط با جرایم اطفال 
و نوجوانان به کار برده مي شود1”. از نظر جرمشناسي بزهکاري کودکان و نوجوانان شامل 
تمامي خطاهاي عمومي مي شود که از سوي افراد بین 12 تا 20 ساله ارتکاب مي یابد. باید 
اضافه کرد که واژه بزهکاري در زبان انگلیسي2 و اصطالح حقوق کامن لو نه به ماهیت عمل 
ارتکابي مجرم، بلکه به سن او توجه دارد بنابراین شامل جرایم کودکان و نوجوانان مي شود3. 
حال آنکه در زبان فرانسه و نوشتارهاي جرمشناختي به زبان فرانسه مفهوم بزهکاري4 اعم است 
از جرایم جنایي و جنحه اي، و در نهایت به ماهیت عمل ارتکابي توجه دارد۵. از این توضیح 
نتیجه مي گیریم که بزهکاري مجموع جنحه ها و جرایم کم اهمیت است و چون اطفال نوعاً 
مرتکب جرایم خفیف مي شوند، در مورد اطفال واژه بزهکاري و در مورد بزرگساالن واژه 

مجرمیت به کار مي رود6.
جرمشناسان از عبارت جرم، جنایت، خالف، بزه و بزهکاري به جاي همدیگر و گاهي 
به یک معنا استفاده مي کنند. بعضي از جرمشناسان نیز دیدگاه جامعه شناسانه اي را پذیرفته 
و  جوامع  تمامي  دهند.  مي  قرار  انحراف  واژه  مجموعه  زیر  را  عملکردها  اینگونه  تمامي  و 
با یک تداوم خاص و در مدت  انساني داراي هنجارهاي خاص خود هستند که  گروههاي 
معنا که هنجارهاي موجود در جوامع در طي زمان  بدین  اند  به وجود آمده  زماني طوالني 
انحراف )کجروي( را مي توان یک  تغییر مي کنند.  بر جامعه  تغییرات حاکم  به  با توجه  و 

1. شهال معظمي، بزهکاري اطفال و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات دادگستر، 1388، ص19.
2. Delinquency

3. همان، ص68.
4. Delinquency

۵. علي حسین نجفي ابرندآبادي و حمید هاشم بیگي، ص 201.
6. علي حسین نجفي ابرند آبادي، “بزهکاري اطفال)1(، تقریرات“، تهران: دانشگاه شهید بهشتي،1387، ص ۵7.


