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در  ــه  ک اســـت  تــربــیــتــی  ــای  ــ روش هـ از  یــکــی  تنبیه  چــکــیــده: 
گاه  و  ــازدارنــده  ب روش  یک  می تواند  خاصی  موقعیت های 
گروه روش های ایجابی قرار  اصاحی باشد و از این جهت در 
که انجام دادن آن، اثر تربیتی دارد. از سوی دیگر  می گیرد، 
که در شرایط خاص  این روش در صورتی مؤثر است  اعمال 
این  غیر  در  شود.  گرفته  به کار  گون  گونا جوانب  رعایت  با  و 
پیامدهای  از  بیشتر  مراتب  به  آن  تخریبی  اثرهای  صــورت 
روش های  گروه  در  را  آن  امر،  این  که  بود  خواهد  آن  مثبت 

سلبی و آسیب زا قرار می دهد. 
در مــورد جــواز یــا عــدم جــواز تنبیه بــدنــی، مــحــدوده ی آن، 
آنها  تحلیل  و  امامیه  فقهای  و  ــات  روای و  قــرآن  دیدگاه های 

بحث و تحقیق شده است.
قواعدی  و  اصــول  رعایت  مستلزم  روش،  ایــن  کارگیری  به 
گــیــرد، آســیــب هــای جــّدی و  گــر مــورد غفلت قــرار  کــه ا اســت 

جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

کودک، تنبیه بدنی، تربیت دینی، آیات،  کلیدواژهها: تنبیه 
روایات، فقه.
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مقدمه.  

یکـی از عوامـل مهـم و اساسـی در تعلیـم و تربیـت مسـئله ی تنبیـه اسـت. تنبیـه، 

کـودک و نوجـوان از اعمـال ناشایسـت ایفـا می کنـد.  نقـش اساسـی در بـاز داشـتن 

کـه تنبیـه در فرآینـد تعلیـم و تربیـت و نیز کنتـرل رفتاری  نکتـه ی مهـم ایـن اسـت 

کـودک، بایـد بـا برنامـه ای از پیـش طراحی شـده و متناسـب بـا روحیـات کودک باشـد. 

اسـتفاده ی نادرسـت از تنبیـه نه تنهـا مؤثـر واقـع نمی شـود، بلکـه ممکـن اسـت آثـار 

کـه تنبیه ها برخاسـته  نامطلـوب و سـوئی نیـز بـه همـراه داشـته باشـد؛ بـه ویـژه زمانـی 

کـودکان و نوجوانـان  از خشـم، عصبانیـت و عقده هـای روانـی و بیـش از حـد و سـن 

باشد.

کـه از خـود بـر جـای می گـذارد  تنبیـه از نظـر روانشناسـان بـه دلیـل اثـرات منفـی 

کـرد. امـا بیشـتر دانشـمندان و علمـای  ع اسـت و بایـد از آن اجتنـاب  مطـرود و ممنـو

را  حـدودی  و  شـرایط  آن  بـرای  و  دانسـته  جایـز  اسـام  نظـر  از  را  تنبیـه  اسـامی 

برخـی  سـوی  از  مختصـری  بحث هـای  اسـام  در  تنبیـه  مـورد  در  می کننـد.  تعییـن 

کـه معمـواًل بـه ذکـر نظـرات و فتـاوی برخـی از  گرفتـه اسـت  از دانشـگاهیان صـورت 

کمتـری در روایـات شـده اسـت از سـوی دیگـر فقهـای  کتفـا نمـوده و تفحـص  فقهـا ا

کـرده و به جنبه هـای تربیتی  کتفا  اسـامی نیـز معمـواًل بـه بیـان حکـم فقهی مسـأله، ا

کـه  کم تـر وارد شـده اند. از آنجایـی  کیـف تنبیـه در روایـات  کـم و  و اخاقـی مسـأله و 

روشـن شـدن ایـن بحـث بـه ویـژه از نظـر اسـام؛ در محافـل تربیتـی از اهمیـت خاصی 



۱2۹ وایات و فقه تنبیه کودک از منظر آیات، ر

کـه در ایـن زمینـه وارد شـده اسـت جسـتجوی  بـر خـودار اسـت بـر آنیـم تـا در روایاتـی 

بیشـتری نمائیـم، و ضـرورت بحـث را در آیـات بیـان کنیـم. در پایـان بـه نظـرات فقها 

کـرد. اشـاره خواهیـم 

تنبیه در لغت و اصطالح.  

تنبیـه، مصـدر بـاب تفعیـل، از ریشـه ی »ُنبـه« بـه معنـای بیـدار شـدن از خـواب، 

گاه  گردانیدن بر چیزی و آ کردن، واقف  گرفته شـده اسـت و در لغت به معنای بیدار 

کـردن، آمـده اسـت )دهخـدا، 				 ش، 	، ص 		0	(.

یـک  بـا  کار  خطـا متربـی  سـاختن  »مواجـه  از:  اسـت  عبـارت  اصطـاح  در  تنبیـه 

گاه سـاختن وی از پیامـد رفتـار نامطلـوب خـود و  تجربـه ی ناخوشـایند، بـه منظـور آ

 .)			 ص  ش،   				 مقـدم،  )قائمـی  آن«  تکـرار  از  جلوگیـری 

حـال  عیـن  در  و  کم اثرتریـن  بی حسـاب ترین،  غالبـًا  و  تندتریـن  »بالطبـع 

کنـش مـا در برابـر رفتـار نامطلـوب دیگـران، تنبیـه بدنـی اسـت«  پرمسـؤولیت ترین وا

 .)	0 ص  ش،   				 )افـروز، 

یـا  آزارنـده  محـرک  یـک  »ارایـه ی  از  اسـت  عبـارت  تنبیـه  دیگـر،  تعریـف  بـر  بنـا 

کاهش  تنبیه کننـده )تقویت کننـده ی منفـی( بـه دنبـال یـک رفتـار )نامطلوب( بـرای 

گـر بعـد از انجـام رفتـاری نامطلـوب از سـوی  دادن احتمـال آن رفتـار. بـرای مثـال، ا

گفتـن یک حرف زشـت، بـا ارائه ی یک محرک آزارنده مثل سـیلی زدن  کـودک، مثـل 

کاهـش دهیـم، او را  کـه احتمـال بـروز رفتـار نامطلـوب را در او  بـه او، خواسـته باشـیم 

کرده ایـم« )سـیف، 0			 ش، ص 			(. تنبیـه 
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دیدگاه قرآن درباره ی اصل تنبیه .  

کـرده اسـت و به عنـوان یک اصل خدشـه ناپذیر، برای  قـرآن اصـل تنبیـه را قبـول 

اسـتمرار حیـات جامعـه ضـروری می دانـد. وقتـی قـرآن می گوید مـا قوم عاد و قوم سـبا 

کردیم: و قـوم ثمود را عـذاب 

کـه پـروردگارت بـا  >الـم تـر کیـف فعـل ربـک بعـاد< )الفجـر، 	( یعنـی: آیـا ندیـدی 

کرد؟ قـوم عـاد چگونـه رفتـار 

>و ثمـود الذیـن جابـوا الصخـر بالـواد< )همان، 	( یعنـی: و نیز به قوم ثمود که در 

کیفر سخت داد؟ کاخ هایشان چه  دل آن وادی سنگ را شکافته برای 

کنهم ءایـة … فأعرضـوا فأرسـلنا علیهـم سـیل العـرم …<  کان لسـبٍإ فـی مسـا >لقـد 

)سـبأ، 		 و 		( یعنـی: بـرای قـوم سـبا در وطنشـان نشـانه ای بـود … بـا وجـود این باز 

ک ایشـان فرسـتادیم … از شـکر و طاعـت حـق برتافتنـد مـا هـم سـیلی سـخت بـر هـا

ح می کنـد، بیان گـر ایـن اسـت که تنبیـه را به  کّفـار را مطـر و اینکـه اسـام جنـگ بـا 

صـورت یـک اصـل بـرای پشـتوانه ی امنیـت، آسـایش و آزادی پذیرفتـه اسـت و ایـن 

کـه وقتـی اعتقـاد، شـرف و حیثیـت یـک مّلـت، از جانـب دیگران  امـری طبیعـی اسـت 

گیـرد، اصـل تنبیـه متجـاوز ضـرورت خـود را می یابـد. از طرفـی اسـام  مـورد خطـر قـرار 

کنـد و فتنه هایی که بیشـتر جنبـه ی روانی دارد  کـم  بـرای اینکـه صلـح را بـر جهـان حا

ح نمـوده  و از قتـل نیـز باالتـر اسـت را از بیـن ببـرد، تنبیـه را بـه صـورت یـک اصـل مطـر

است. 

ح اسـت.  اّمـا ایـن اصـل مهـم آخریـن روش تربیتی به عنـوان عامل بازدارنده مطر

اندرزهـای خیرخواهانـه، سـودی نبخشـید  و  پنـد  و  یعنـی وقتـی نمونه هـای عملـی 



۱۳۱ وایات و فقه تنبیه کودک از منظر آیات، ر

ناچـار بایـد دسـت بـه اقـدام شـدیدتری زد. بعضـی از نظام های تربیتی جدیـد، نه تنها 

کیفـر نفـرت دارنـد، بلکـه حاضـر نیسـتند آن را بـه زبـان آورنـد.  از تنبیـه و 

نسـلی  آن  نمونـه ی  شـود،  تربیـت  تنبیـه  و  عقوبـت  بـدون  بخواهـد  نسـلی  گـر  ا

)قطـب،  می کننـد  زندگـی  آمریـکا  در  کـه  بی شـخصیت،  و  خودنمـا  و  القیـد  می شـود 

کـه اصـل تنبیـه و مجـازات متخلـف،  				 ش، ص 			(. در ایـن صـورت اسـت 

می یابـد.  را  خـود  جـای 

کـه در آثـار متفکـران اسـامی مـورد قبـول واقـع شـده اسـت، ریشـه در  اصـل تنبیـه 

کریـم دارد، قـرآن می فرمایـد:  قـرآن 

ْلباِب< )البقـره، 			( یعنی: ای صاحبان  َ ْ
>و  َلُکـْم ِفـی الِقصـاِص َحیـوٌة یـا ُاوُلی اال

فکـر و اندیشـه در امـر قصـاص و مجـازات متخلف حیات و زندگانی شـما پیش بینی و 

کـه نوعی  ضمانـت شـده اسـت. بـه عبارتـی حیـات و اسـتمرار زندگـی شـما بـه قصـاص 

مجازات اسـت، بستگی دارد.

کردیـد حیـات بـرای شـما تضمیـن شـده  گـر در جامعـه مجـرم و جانـی را قصـاص  ا

گرنـه امنیـت و آسـایش از جامعـه شـما رخـت بـر می بنـدد. قـرآن از آسـان ترین  اسـت و 

مرحلـه، تهدیـد، تـا سـخت ترین مرحلـه، تنبیه بدنی زن و مرد، آیاتـی را بیان می کند. 

در آسـان ترین مرحلـه تهدیـد شـخص خـاف کار را بـه عـدم رضایـت و خشـنودی خـدا 

از او تهدیـد می کنـد:

ذیـَن اَمُنـوآ َاْن َتْخَشـَع ُقُلوُبُهـْم ِلِذْکـِراهَّلِل و  مـا َنَزَل ِمَن اْلَحـّقِ و  الیُکوُنوْا 
َ
ِن ِلّل

ْ
َلـْم یـأ

َ
>أ

َکثیـٌر ِمْنُهـم  َمـُد َفَقَسـْت ُقُلوُبُهـْم و  
َ ْ
ذیـَن ُاوُتـوْا اْلکتـاَب ِمـن َقْبـُل َفطـاَل َعَلیِهـُم ال

َ
َکاّل

کسـانی  گرویـدگان[  کـه  فاِسـُقوَن< )الحدیـد، 		( یعنـی: آیـا نوبـت آن نرسـیده اسـت 
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کـه نـازل  گـردد، و قلبـًا بـه حقایقـی  کـه ایمـان آورده انـد ]قلبشـان بـه یـاد خـدا خاشـع 

کتاب آسـمانی برایشـان نازل  که قبًا  کسـانی نباشـند  کنند و مانند  شـده اسـت توجه 

گذشـته. پـس دل هایشـان سـخت  کـه دوره ی طوالنـی بـر آنـان  شـده اسـت )تـورات( 

شـده اسـت و بسـیاری از آنـان فاسـق و بدکارنـد.

کـرده اسـت و صراحتـًا خافـکاران و مجرمـان را  قـرآن مجـددًا تهدیـد شـدیدتری 

کـه در داسـتان افـک آمـده اسـت )نـک: مـکارم  از غضـب خـدا می ترسـاند، آن چنـان 

شـیرازي، 				، 		، 			(. خداونـد می فرمایـد: 

ـُکْم فیمـآ َاَفْضُتـم فیه  ْنیـا و الِخـَرِة َلَمّسَ
ُ

>و  َلـوال َفْضـُل اهَّلِل َعَلیُکـم و  َرْحَمُتـُه ِفـی الّد

ْوَنـُه ِبَاْلِسـَنِتُکْم و  َتُقولـوَن ِبَافواِهُکـْم مـا َلیـَس َلُکـْم ِبـِه ِعْلـٌم و  
َ

َتَلّق عـذاٌب َعظیـٌم، ِاْذ 

َم 
َ
َتْحَسـُبوَنُه َهینـًا و ُهـَو ِعْنـِد اهَّلِل َعظیـٌم و  َلـْوال ِاْذ َسـِمْعُتُموُه ُقْلُتْم ما یُکوُن َلنـآ َاْن َنَتَکّل

کنتـم  ِاْن  َاَبـدًا  ِلِمْثِلـِه  َتُعـوُدوا  َان  اهَّلُل  یِعُظُکـُم  َعظیـٌم.  ُبْهتـاٌن  هـذا  ُسـبحاَنَک  ِبهـذا 

گـر فضـل و رحمـت خـدا در دنیـا و آخـرت شـامل  ُمومنیـَن< )النـور، 		-		( یعنـی: و ا

حـال شـما مومنـان نبـود، بـه مجرد خـوض )فرو رفتن( در این گونه سـخنان، به شـما 

عـذاب سـخت می رسـید، همین کـه ایـن حرف هـای نفاق انگیـز را از یکدیگـر دریافـت 

کردیـد، بـدون اینکـه نسـبت بـه آن علـم و اطاعـی داشـته باشـید، بـه زبـان می آوریـد 

ع مهـم و بزرگـی  کـم و آسـانی می پنداریـد و در صورتی کـه در نـزد خـدا موضـو و چیـز 

کـه  اسـت. چـرا همین کـه ایـن سـخنان را شـنیدید، نگفتیـد بـه مـا نیامـده و روا نیسـت 

این گونـه حرف هـا را بـه زبـان آوریـم و نگفتیـد بـار پـرورگارا از هـر عجیبـی منزهی، این 

گـر ایمـان داریـد  کـه ا تهمـت بهتـان بزرگـی اسـت. خـدا بـه شـما پنـد و انـدرز می دهـد 

گفته هـا نگردیـد. گـرد ایـن قبیـل  هرگـز 
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رسـولش  و  خـدا  بـا  جنـگ  اعـام  کـرده،  شـدیدتر  و  سـخت تر  را  تهدیـد  بـار  دیگـر 

می فرمایـد:  و  می کنـد 

ُکْنُتـْم ُمومنیـَن، َفـِاْن  بـوا ِاْن  ُقـو اهَّلَل و  َذُروا مـا ِبَقـی ِمـَن الّرِ ذیـَن اَمُنـوا اّتَ
َ
>یـا َایَهـا اّل

َلـْم َتْفَعُلـوا َفْاَذُنـوا ِبَحـْرٍب ِمـَن اهَّلِل و  َرُسـوِلِه …< )البقـره، 			-			( یعنـی: ای اهـل 

کـه از ربـا و سـود آن باقـی مانـده اسـت رهـا کنیـد و از  ایمـان، از خـدا بترسـید و هرچـه را 

گـر چنین نکنیـد آماده ی  گـر واقعـًا بـه خـدا ایمـان داریـد که ا فکـر آن منصـرف شـوید، ا

جنـگ بـا خـدا و رسـول او باشـید.

در آیه ی دیگری به عذاب در دنیا تهدید می کند و می فرماید: 

وُه َشـیئًا و اهَّلُل  َبُکـْم َعذابـًا َالیمـًا و یْسـَتْبِدُل َقْومـًا َغیَرُکـْم و  ال َتُضـّرُ >… اال َتْنِفـُروا یَعّذِ

گـر در راه دین خـدا برای جهاد  ُکّلِ شـیٍء قدیـٌر …< )التوبـه، 		( یعنـی: بدانیـد ا َعلـی 

کـرد و قومـی دیگـر  ک معـذب خواهـد  بیـرون نشـوید، خـدا شـما را بـه عذابـی دردنـا

بـرای جهـاد بـه جـای شـما بـر می گمـارد و شـما بـه خـدا زیانـی نرسـانیده اید )بلکه خود 

کرده ایـد( و خـدا بـر همه چیـز توانـا اسـت.  را زیـان کار ابـدی 

ْبُکـْم َعذابـًا  یُتـْم ِمـْن َقْبـُل یَعّذِ
َ
َکمـا َتَوّل ـْو 

َ
و در جـای دیگـر می فرمایـد: >… و  ِاْن َتَتَوّل

گـر مثـل گذشـتگان نافرمانـی و پشـت کردیـد خـدا شـما  َالیمـًا< )الفتـح، 		(. یعنـی: و ا

کرد. کـی معـذب خواهـد  را بـه عـذاب دردنا

تعییـن  جـدا  کیفـر  بـد،  عمـِل  بـا  متناسـب  و  اسـت  متفـاوت  هـم،  کیفـر  درجـات 

می فرمایـد:  کار  زنـا مـرد  و  زن  بدنـی  تنبیـه  مـورد  در  خداونـد  می کنـد، 

 واِحـٍد ِمْنُهمـا ِمْاَئـَة َجْلـَدٍة و  ال تأُخْذُکـم ِبِهَمـا َرأَفـٌة 
َ

ُکّل >الّزاَنیـُة و الّزانـی َفاْجِلـُدوا 

ِمـَن  لیْشـَهْد َعذاَبُهمـا طائَفـٌة  ِخـِر و 
َ
ال اْلیـوِم  ِبـآهَّلِل و   ُتوِمُنـوَن  ُکْنُتـم  ِفـی دیـِن اهَّلِل ِان 
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کار را به  الُموِمنیـَن< )النـور، 	( یعنـی: بایـد شـما مؤمنـان، هر یـک از زنان و مـردان زنا

صـد تازیانـه مجـازات و تنبیـه کنیـد و هرگـز دربـاره ی آنـان در دیـن خـدا رأفـت و ترحم 

گـر بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان داریـد و بایـد عـذاب آن بـدکاران را جمعی  روا مداریـد، ا

کننـد. از مومنـان مشـاهده 

ِبمـا  َجـزاًء  َایدیُهمـا  َفاْقَطعـُوا  الّسـاِرَقة  الّسـاِرُق و  >و   و در جـای دیگـر می فرمایـد: 

َکَسـبا َنـَکااًل ِمـَن اهَّلِل و اهَّلُل َعزیـٌز َحکیـٌم< )المائـدة، 		( یعنـی: دسـت مـرد و زن دزد را 

کـه خـدا بـر آنـان مقـرر داشـته و خـدا ]بـر  کیفـر عملشـان ببریـد، ایـن عقوبتـی اسـت  بـه 

کار[ مقتـدر و ]بـه مصالـح خلـق[ دان  اسـت. هـر 

ذیَن یحاِرُبوَن اهَّلَل و  َرُسـوَلُه و  
َ
ما َجزاُؤوا اّل و بـاز قـرآن در جـای دیگـر می فرمایـد: >ِاّنَ

ـَع َایدیِهـْم و  َاْرُجُلُهـْم ِمـْن ِخاٍف  ُبـوا َاْو ُتَقّطَ
َ
ُلـوا َاْو یَصّل ْرِض َفسـادًا َاْن یَقّتَ َ ْ

یْسـَعْوَن ِفـی اال

 
ّ

نیـا و  َلُهـْم ِفـی الِخـَرِة َعـذاٌب عظیـٌم. ِاال
ُ

ْرِض ذاِلـَک َلُهـْم ِخـْزی ِفـی الّد َ ْ
َاْو یْنَفـوا ِمـَن اال

الذیـَن تـا ُبـوا ِمـْن َقْبـِل َاْن َتْقـِدُروا َعَلیِهْم فاْعَلُمـوآ َاّنَ اهَّلَل غفوٌر رحیـم< )المائدة، 		-

کـه بـا خـدا و رسـول او بـه جنـگ برخیزنـد و در زمیـن بـه  کیفـر آنـان  		( یعنـی: همانـا 

کـه آنهـا را بـه قتـل رسـانده یا به دار کشـند و یا دسـت و  فسـاد کوشـند، جـز ایـن نباشـد 

پایشـان را بـه خـاف ببرنـد )یعنـی دسـت ر اسـت را بـا پـای چـپ و بالعکـس( یـا با نفی 

کننـد، ایـن ذلـت و خـواری دنیـوی آن ه اسـت و امـا  و تبعیـد از سـرزمین صالحـان دور 

کـه پیش از  خ( بـه عذابـی بـزرگ معـذب خواهنـد بـود؛ مگـر آنان  در آخـرت بـاز )در دوز

کـه خدا بخشـنده و مهربان اسـت )و  کننـد، پـس بدانیـد  آن بـر آنهـا دسـت یابنـد توبـه 

تـا ئبـان را هرگـز عـذاب نخواهـد کرد(. 

که فرمود:  کرده  کافی به سند خود از ابی صالح از امام صادق؟ع؟ روایت  در 
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رسـول  حضـور  بـه  بودنـد  بیمـار  همـه  کـه  حالـی  در  ضبـه  بنـی  قبیلـه  از  عـده ای 

خـدا؟ص؟ رسـیدند، حضـرت بـه ایشـان دسـتور داد چنـد روزی نـزد آن جنـاب بمانند تا 

بیماریشـان بـر طـرف شـده و بهبـود یابنـد، آن گاه ایشـان را بـه جنـگ خواهـد فرسـتاد، 

کـرد تـا در  ج شـدیم، رسـول خـدا؟ص؟ مـا را مأمـور  ایـن عـده می گوینـد: از مدینـه خـار

بیابـان مدینـه نـزد شـتران صدقـه برویـم و از شـیر آنهـا بخوریـم و بـول آنهـا را بنوشـیم 

کامًا نیرومند شـدیم، امـام؟ع؟ اضافه  کردیـم تـا همـه بهبـودی یافتیـم و  و مـا چنیـن 

کـه ایـن عـده همین که نیرومند شـدند، سـه نفـر از چوپان های رسـول خدا؟ص؟  کردنـد 

را بـه قتـل رسـاندند، رسـول خـدا؟ص؟ علـی؟ع؟ را بـرای دسـت گیری و سـرکوبی آنـان 

کـه بـه حـال سـرگردانی  کـرد  کـرد، حضـرت علـی؟ع؟ آنـان را در یـک وادی پیـدا  روانـه 

افتـاده بودنـد، چـون آن بیابـان نزدیکی هـای یمـن بـود و آنـان نمی توانسـتند از آن 

کـرده بـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آورد، و  ج شـوند، پـس علـی؟ع؟ اسیرشـان  وادی خـار

ْرِض 
َ ْ
َرُسـوَلُه و  یْسـَعْوَن ِفـی ال ِذیـَن یحاِرُبـوَن اهَّلَل و  

َ
اّل مـا َجـزاُء  >ِإّنَ آیـه ی شـریفه ی: 

ْرُجُلُهـْم ِمـْن ِخـاٍف< در این مورد نازل 
َ
یِدیِهـْم و  أ

َ
ـَع أ ْو ُتَقّطَ

َ
ُبـوا أ

َ
ْو یَصّل

َ
ُلـوا أ ْن یَقّتَ

َ
َفسـادًا أ

. شد

و در الکافـی بـه سـند خـود از عمـرو بـن عثمـان بـن عبیـد اهَّلل مدائنـی از امـام ابـی 

کـه شـخصی از آن جنـاب از قـول خـدای؟زع؟ پرسـید  کـرده  الحسـن رضـا؟ع؟ روایـت 

ْن 
َ
ْرِض َفسـادًا أ

َ ْ
ِذیـَن یحاِرُبـوَن اهَّلَل و  َرُسـوَلُه و  یْسـَعْوَن ِفی ال

َ
مـا َجـزاُء اّل کـه فرمـوده >ِإّنَ

کـس مرتکـب شـود مسـتوجب یکـی از ایـن  کـه هـر  کـه آنچـه عملـی اسـت  ُلـوا …<  یَقّتَ

چهـار مجـازات می گـردد؟ امـام فرمـود:

کنـد و در گسـتردن فسـاد در زمین بکوشـد و مثًا  اینکـه بـا خـدا و رسـولش محاربـه 

گـر هم" بکشـد"" و هم  کـه بـه همـان جـرم کشـته می شـود. و ا کسـی را بـه قتـل برسـاند 
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کسـی  گر مال را بدزدد ولی  کشـته و هم بدار آویخته می شـود، و ا مالی را برباید"، هم 

گر شمشـیر بکشـد و به  را نکشـد تنهـا دسـت و پایـش بـه طـور خـاف قطـع می گردد، و ا

محاربـه ی خـدا و رسـول؟ص؟ برخیـزد و فسـاد را هـم در زمیـن بگسـتراند ولـی نه کسـی 

را بکشـد و نـه مالـی را بـدزدد، از آن شـهر تبعیـد می شـود عرضه داشـتم:

که در  چگونه تبعید می شـود؟ و حد و اندازه تبعید چیسـت؟ فرمود: از آن شـهری 

آن شـهر دسـت بـه چنیـن کارهایـی زده بـه شـهری دیگـر تبعید می شـود، و به اهل آن 

کـه ایـن شـخص بـه جـرم فسـاد انگیـزی از فان شـهر بدینجـا تبعید  شـهر می نویسـند 

شـده، بـا او مجالسـت و معاملـه نکنیـد و بـه او زن ندهیـد و بـا او هم سـفره نشـوید و 

گـر  در نوشـیدنی ها بـا او شـرکت مکنیـد، اینـکار را بـه مـدت یـک سـال بـا او می کننـد، ا

در بیـن سـال خـودش از آن شـهر بـه شـهری دیگـر رفـت بـاز بـه اهـل آن شـهر همیـن 

گـر بـه طـرف سـرزمین  سـفارش ها را می نویسـند تـا یـک سـالش تمـام شـود، پرسـیدم: ا

بایـد  کـرد  چنیـن  گـر  ا فرمـود:  چطـور؟  کنـد  سـکونت  آنجـا  در  تـا  کـرد  حرکـت  شـرک 

کننـد )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			-			(. مسـلمانان بـا اهـل آن شـهر قتـال 

کردند، مشـخص می شـود  ح  که امام نسـبت به این آیه مطر با توجه به تفسـیری 

کـه بـرای تنبیـه فرزنـد که خیلی مهم تر و نسـبت به تربیت او در آینده سرنوشت سـازتر 

می باشـد، بایسـتی برای موارد تنبیه کودک دلیلی از روایات داشـته باشیم. 

تنبیه از منظر عقل .  

عقـل انسـان در مـورد حسـن و قبـح اشـیاء تشـخیص صحیـح از سـقیم و امتیـاز 

ح اسـت و چیـزی را که عقل  دادن اشـیاء از هـم، بـه عنـوان یـک منبـع اجتهادی مطر

کـه تحت عنـوان قاعده ی زیر  ع هـم آن را امضـاء و تأییـد می کنـد،  تأییـد می کنـد، شـر
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ح اسـت:  در کتـب اصولـی مطـر

ع، حکم بـه العقل«  کّلمـا حکـم به الشـر ع و  مـا َحکـم بـه العقـُل، حکـم بـه الّشـر
َ
»کّل

ع  کـه عقـل بـه آن حکم کند شـر )مظّفـر، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: هـر چیـزی 

کنـد عقـل نیز بـدان حکم  ع بـدان حکـم  کـه شـر نیـز بـه آن حکـم می کنـد و هـر چیـزی 

می کند.

کـه  مسـأله ی حسـن و قبـح ذاتـی و عقلـی از بحث هـای مهـم و ارزشـمندی اسـت 

کام و علـم اخـاق دارد. جایگاهـی در علـوم از قبیـل علـم اصـول، علـم 

کـه زیربنـای  کام اسـت  بـه عبـارت دیگـر قاعـده ی مذکـور از مسـائل مهـمّ  علـم 

بسـیاری از مسـائل آن بـه حسـاب می آیـد. در عین حـال می تـوان از آن، در پـاره ای از 

گرفـت و به عنـوان اصل موضوعی و قاعده ی ثابت شـده در علم کام  علـوم نیـز بهـره 

از آن اسـتفاده بـرد )سـبحانی، 				 ش، ص 	(. عقـل نیکـی و زیبایـی را حسـن 

می شـمارد و برعکـس بـدی و زشـتی را قبـح می انـگارد.

کـه  اسـت  قائـل  و  می دانـد  عقـل  را،  قبـح  و  حسـن  تشـخیص  ک  مـا معتزلـه 

کننـده واقعیـت و  کشـف  ع تنهـا  فعـل انسـان فی نفسـه یـا بـد اسـت و یـا خـوب و شـر

روشـن کننده آن اسـت. ولـی اشـاعره بـه صراحـت، حسـن و قبـح عقلـی را منکرنـد و 

کـه حسـن و قبـح را یـا اصلـح و غیـر اصلـح را درک  می گوینـد عقـل عاجزتـر از آن اسـت 

کـرده باشـد و قبیـح نیـز چیزی  ع آن را َحسـن اعـام  کـه شـار کنـد. ُحسـن چیـزی اسـت 

کـه از سـوی خداونـد قبیـح اعـام شـده باشـد )فرمانیـان، 				 ش، ص 0	 و  اسـت 

.)			

اشـاعره بـا تکیـه بـر توحیـد افعالـی قائل به جبر شـده و عـدل خداوند را زیر سـئوال 
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انسـان شـدند )تفویـض( و عمـًا توحیـد  اسـتقال مطلـق  بـه  بردنـد و معتزلـه قائـل 

افعالـی را مـورد انـکار قـرار داده و دچـار شـرک افعالـی شـدند ولـی شـیعه بـه پیـروی از 

که از افراط و تفریط دور اسـت، این  گرفـت  امامـان معصومـش؟مهع؟ راهـی را در پیـش 

کـه در روایـات و احادیـث اهل بیـت؟مهع؟ بـه امـر بین االمرین تعبیر شـده  راه همانسـت 

اسـت )قائمـی، 				 ش، ص 		(.

آیـا تنبیـه از نظـر عقـل قابل سـتایش اسـت یـا قابـل  کـه  حـال سـؤال اینـج اسـت 

نکوهـش؟

بعضی همانند »جرمی بنتام« فیلسوف سودانگار انگلیسی می گوید:

کـه پیامـد تنبیـه،  درد شـّر اسـت و ِاعمـال تنبیـه نیـز ضرورتـًا شـرارت اسـت، چـرا 

نیسـت. )عطـاران، 				 ش، ص 		(.  چیـزی جـز درد 

کـه نتیجـه  ل ایشـان منطقـی بـه نظـر می رسـد و تصدیـق می کنیـم  ظاهـرًا اسـتدال

کـه  از دردهـا نتیجـه اش حیـات اسـت. درسـت اسـت  امـا بعضـی  تنبیـه درد اسـت، 

کـه ناشـی از تنبیـه باشـد نـاالن اسـت و فریـادش بلنـد اسـت و فطرتًا از  انسـان از دردی 

درد گریـزان اسـت ولـی غالبـًا نتیجـه تنبیـه تنهـا درد نیسـت، بلکـه نتایـج دیگری هم 

بـه دنبـال دارد.

کـه مـا می خواهیـم بـه  گـر کودکـی مریـض باشـد و بـه او بگوییـم  بـه عنـوان مثـال ا

تـو آمپـول تزریـق کنیـم، او بـه طـور طبیعـی ناراحت می شـود و ممکن اسـت فریاد کند 

کـه تحمـل می کنـد یک جهـت قضیـه اسـت، جهـت  کـودک و دردی را  ولـی ایـن فریـاد 

دیگـر قضیـه ی ادامـه ی حیات او سـت.

کـه اهـداف و نتایـج  کـه عقـل، تنبیهـی را  بنابرایـن می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت 
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صحیـح بـه دنبـال دارد را امـری حسـن و نیـک می انـگارد. وقتی کـه تنبیـه حیـات فرد 

کـه فـرد بـه نتیجـه ی آنـی آنکـه درد  کنـد، خـوب اسـت و از جهتـی  و جامعـه را بیمـه 

کنـد، بد اسـت. اسـت توجـه 

کـودک از نظـر عقـل امـر پسـندیده ای اسـت چـون باعـث رشـد فـرد و  پـس تنبیـه 

پیش رفـت جامعـه می شـود ولـی از نظـر خـود کودک چـون باعث ناراحتی او می شـود، 

خـوب نمی باشـد.

تنبیه از منظر روایات.  

در زمینه ی تنبیه سه دسته روایت از ائمه ی معصوم؟مهع؟ وارد شده است:

کـم می دهـد تـا در  کـودک را بـه حا کـه اجـازه ی تنبیـه  دسـته ی اول روایاتـی اسـت 

کـودک انجـام می هـد ماننـد: سـرقت، زنـا، لـواط و … او را تنبیه و یا  کـه  گناهانـی  برابـر 

کنـد. ایـن دسـته از روایـات در مـورد حقـوق کیفری اسـت و تحقق آن به دسـت  تعزیـر 

قاضی می باشـد.

روایـت اول: »عـن اسـحاق بـن عّمـار، قال: َسـألُت ابـا ابراهیم؟ع؟ عـن التعزیر کم 

ُهـو؟ قـال: بْضَعـَة عشـر سـْوطًا مـا بیـن العشـرة الـی العشـرین« )حّرعاملـی، 	0		 ق، ج 

		، ص 			(. یعنـی: اسـحاق بـن عمـار می گویـد: از موسـی بـن جعفـر؟ع؟ سـؤال 

کـردم مقـدار تعزیـر چقدر اسـت؟ حضرت در پاسـخ فرمودنـد: »ده تازیانه و اندی، بین 

ده تـا بیسـت تازیانه«.

کـودک این مقدار اسـت؟ در  کـه در تمـام مـوارد، تعزیر  آیـا مـراد حضـرت ایـن اسـت 

پاسـخ بایـد گفـت: ایـن روایـت را بایـد حمـل نمـود بـه اینکـه امـام؟ع؟ در مقـام تمثیل 

و مصـداق در مـورد مشـخصی چنیـن پاسـخی را به اسـحاق بن عّمـار دادند. نه اینکه 
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کـه تعـداد ضربـات تعزیـر محـدود و منحصـر بـه ایـن مقـدار  مـراد روایـت ایـن باشـد 

کـه در مـورد تعزیـر آمـده اسـت تعـداد سـوط و  باشـد، زیـرا بـا توجـه بـه روایـات دیگـری 

کم تـر از روایـت مذکـور و در بعضـی بیشـتر از ایـن مقـدار ذکـر  تازیانـه در بعضـی روایـات 

کـودک را سـه ضربـه می دانـد و بیـش از  شـده اسـت. مثـًا در حدیثـی میـزان تازیانـه بـر 

ب یـا تأدیب کننـده می دانـد. سـه ضربـه را موجـب قصـاص مـؤّدِ

کـه میـزان تعزیـر را بیـش از سـه ضربـه جایـز نمی دانـد  روایـت دو م: روایتـی اسـت 

و حتـی در صـورت تجـاوز از سـه ضربـه، تأدیب کننـده را مسـتحق قصـاص می دانـد.

الکتـاب  صبیـان  ألقـی  امیرالمؤمنیـن  اّن  ابی عبـداهَّلل؟ع؟  عـن  الّسـکونی  »عـِن 

کالجـور فـی  اْلواحهـم بیـن یدیـه لیخیـر بیَنُهـم، فقـاَل: اّمـا اّنهـا ُحکومـٌة و اْلَجـْوُر فیهـا 

منـه«  ُاْقُتـّصُ  ااَلَدِب،  فـی  ضربـاٍت  ثـاث  فـوق  ضربکـم  ِاْن  مکـم  ُمعّلِ اْبَلُغـوا  اْلحکـِم 

مدرسـه  کـودکان  فرمودنـد:  صـادق؟ع؟  امـام  یعنـی:   .)			 ص   ،		 ج  )همـان، 

خط هـای خـود را در مقابـل علـی؟ع؟ قـرار دادنـد تـا بهتریـن آنها را انتخـاب نماید. آن 

کار نوعـی حکومـت اسـت و سـتم روا داشـتن در آن ظلـم و سـتم  حضـرت فرمـود: ایـن 

گـر بیـش از سـه تازیانـه  در امـر حکومـت و قضـاوت اسـت. بـه معلـم خودتـان بگوییـد ا

بـه منظـور تأدیـب بـه شـما بزنـد، از او قصـاص می کنـم.

ایـن روایـت هـم ماننـد روایـت قبـل ناظـر بـه مصادیـق تأدیـب و مـوارد تعزیر اسـت 

کّلـی و عـام زیـرا بـا توجـه بـه صدر روایـت مصداق و مورد آن مشـخص شـده  نـه حکـم 

است.

روایـت سـوم: در بعضـی روایـات میـزان تعزیـر بـر کودک را پنـج تا شـش تازیانه ذکر 

می کند.
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ِبـی و  اْلَمْمُلوک  َدِب الّصَ
َ
ِبـی َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ِفی أ

َ
ـاِد ْبـِن ُعْثَمـاَن َقـاَل: ُقْلُت ِل »َعـْن َحّمَ

ٌة و  اْرُفـْق«. )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: حمـاد  ْو ِسـّتَ
َ
َفَقـاَل َخْمَسـٌة أ

کـودک و مملوک سـؤال  بـن عثمـان می گویـد از حضـرت صـادق؟ع؟ دربـاره ی تأدیـب 

کـردم، حضـرت فرمـود: پنـج یـا شـش تازیانـه مایم اسـت.

این روایت هم مانند روایات پیشین به موارد و مصادیق تأدیب توجه دارد.

کـه  روایـت چهـارم: در مـورد اصـل تأدیـب و تنبیـه از امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت 

فرمـود: “انـه قـال فـی الصبـی الصغیـر الـذی لـم یبلـغ الُحُلـم، یفُجـُر بالمـرأِة و الکبیرِة، 

 البالـَغ منهـا 
ُ

ُجـُل البالـُغ یْفُجـُر بالّصبیـِة الّصغیـرِة اّلتـی ثـم تبلـُغ الُحُلـم. قـال یَحـّد و الّرَ

ُبـوَن َاَدبًا بلیغًا.«  دون الّطفـِل ان کان بکـرًا حـّد الّزانـی و الحـّد علـی ااَلطفاِل و لکْن یَؤّدِ

کـه صغیـر اسـت و  )نـوری، 	0		 ق، ج 		، ص 		(. یعنـی: در مـورد پسـر بچـه ای 

هنـوز بالـغ نشـده اسـت و عمـل نامشـروع بـا زن بالـغ انجام داده اسـت و مـرد بالغی که 

غ نرسـیده اسـت، فرمودند: مرد  که به سـن بلو عمل نامشـروع با دختربچه ی صغیره 

گرچـه زن بکـر باشـد  و زن بالـغ حـد زده می شـوند، بـدون اینکـه طفـل حـّد بخـورد. ا

حـّد زنـا زده می شـود. و حـدود شـرعی دربـاره ی اطفـال جـاری نمی گـردد، ولـی بایـد 

مجـازات تأدیبـی شـوند.

کـودکان جاری نیسـت،  کـه حـدود الهـی در مـورد  ایـن روایـت بـر ایـن تصریـح دارد 

کـودک انجـام می دهـد، شـدت و ضعـف پیـدا  کـه  امـا تأدیـب و تعزیـر حسـب جرمـی 

ع دارد. مضافـًا اینکـه از  کـم شـر می کنـد و ایـن عمـل بسـتگی بـه تشـخیص و نظـر حا

کـه پرسـش از مقـدار تعزیـر از حضـرت موسـی  روایـت اسـحاق بـن عّمـار )روایـت اول(، 

بـن جعفـر؟ع؟ شـده بـود. حضـرت در جـواب فرمودنـد: ده تازیانـه و انـدی یعنـی مـا 
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بیـن ده تـا بیسـت تازیانـه. بـه زبـان سـاده نـه کم تـر از ده تازیانـه و نه بیشـتر از بیسـت 

تازیانه.

بـوَن َاَدبـًا َبلیغـًا« با توجه به صدر روایت اسـت که حضرت 
َ

بنابرایـن جملـه ی »یَؤّد

کودکان مستحق  در جواب پرسش کننده چنین فرمودند، نه اینکه در همه ی موارد 

ادب سختی باشند.

روایـت پنجـم: در کتـب حدیثـی بـا روایتی برخـورد می کنیم که به ظاهـر با روایات 

قبلی تعارض دارد.

کان یضـرُب بـا لّسـوِط و  کتـاب علـی؟ع؟ اّنـه  »عـن ابی عبـداهَّلل؟ع؟ قـال: اّنَ فـی 

بنصـف الّسـوط و ببعضـه فـی الحـدود، و کان اذا اتی ِبُغاٍم و جاریـٍة، لم یدرکا الیْبِطُل 

کان یأُخـُذ الّسـوَط بیـِدِه  کان یْضـِرُب؟ قـال:  کیـَف  َحـّدًا ِمـْن ُحـدوِد اهَّلِل؟زع؟، قیـَل َلـُه و 

ِمـْن و َسـِطِه َاْو مـن ُثْلِثـِه، ُثـّمَ یْضـِرُب بـه علـی َقـْدِر اْسـناِنِهم و الیبُطـُل َحـّدًا ِمـْن ُحـدوِد 

در  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  یعنـی:   .)			 ص   ،	 ج  ق،   		0	 )کلینـی،  اهَّلل؟زع؟« 

کـه آن حضـرت بـا شـاق، و نصـف  کتـاب امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ چنیـن آمـده اسـت 

شـاق و جزیـی از شـاق، حـّد جـاری می کـرد و حتـی موقعی که پسـربچه یـا دختربچه 

غیربالـغ را پیـش آن حضـرت می آوردنـد اجـرای حـّد را تعطیـل نمی گـذارد. سـؤال شـد 

حضـرت علـی؟ع؟ چگونـه مـی زد؟ در پاسـخ امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: بـا دسـت خـود 

وسـط تازیانـه یـا یـک سـوم آن را می گرفـت و بـه تناسـب سـن، آنهـا را مـی زد و بدیـن 

ترتیـب اجـرای هیـچ حـّدی را مهمـل نمی گذاشـت.

طفـاِل« یعنـی  َ ْ
 َعَلـی اال

َ
کـه می گفـت: »ال َحـّد ایـن روایـت بـه ظاهـر بـا روایـت قبلـی 

ایـن  کـودکان نیسـت( تعـارض دارد. ناچاریـم در معنـای »حـد« در  بـر  )اجـرای حـّد 



۱4۳ وایات و فقه تنبیه کودک از منظر آیات، ر

یـا توجیـه  کنیـم  تعزیـر  بـر  را حمـل  کـه حـّد  کنیـم، بدیـن نحـو  روایـت تجدیـد نظـر 

باشـیم. آن داشـته  بـرای  دیگـری 

کـه بتواننـد جمع داللی  فقهـای عظـام در هنـگام تعـارض بیـن دو روایـت آنجایـي 

می کننـد تـا اینکـه هـر دو روایـت بـر اثـر تعـارض تسـاقط نکننـد و به هـر دو روایت عمل 

شود. 

حـّد  اجـرای  و  نمی گـردد  جـاری  شـرعی  حـّد  مطلقـًا  کـودک  بـر  کـه  اسـت  روشـن 

کـه بـه سـّن تکلیـف رسـیده اند. دلیـل ایـن سـخن  مخصـوص بالغیـن و کسـانی اسـت 

فرمـود: کـه  اسـت  رسـول خدا؟ص؟  روایـت 

مه حّلـی، 				 م، ص 			(. 
ّ

بی حّتی یحتلم )عا ُرِفـَع الَقَلـُم عـن ثاَثـِة َعِن الّصَ

کـودک رفع تکلیف شـده  کـه یکـی از آنهـا از  یعنـی: از سـه چیـز رفـع تکلیـف شـده اسـت 

اسـت تا بالغ شـود. 

کـه روایـت پنجـم در نحـوه و شـیوه ی اجـرای حـدود بـر  گفـت  در واقـع می تـوان 

کـه  گناهـی انجـام نـداده اسـت  کـه نوجـوان  کـودکان و نوجوانـان اسـت. در مـواردی 

که این  کیفـر سـنگینی داشـته باشـد، تأدیـب و تعزیر سـبک تری می شـود  بـه دنبالـش 

بـه میـزان جـرم و نیـز بـه قـدرت جسـمانی نوجـوان و غیـره بسـتگی دارد. یـا اینکـه 

کیفیـت اجـرای حـد از ناحیـه امـام؟ع؟ اسـت و از مختصـات  بگوییـم روایـت در مقـام 

و اختیـارات معصـوم؟ع؟ می باشـد، و ظاهـرًا ایـن توجیـه محکم تـر بـه نظـر می رسـد.

کـودک را در مـواردی جایـز نمی شـمارد.  کـه تنبیـه  دسـته ی دوم روایاتـی اسـت 

کـودک جایـز نیسـت. چـون خـدای تعالـی  کـه، تنبیـه  تذکـر ایـن نکتـه اهمیـت دارد 

کسـی را بـر دیگـری تسـلطی نیسـت مگـر آنکـه او اجـازه  انسـان را آزاد آفریـده اسـت و 



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان ۱44۱۳۹۶

دهـد. بـه عـاوه تنبیـه و زدن دیگـری ایـذاء، اذیـت و ظلـم بـه او سـت و ایـن اعمـال 

کفـر  کـه برخـی از روایـات آن را حـرب بـا خـدا و  ع نهـی شـده اسـت، بـه طـوری  در شـر

می داننـد.

عبـد  ابـا  سـألت  گفـت:  کـه  می کنـد  نقـل  عمـار  بـن  معاویـة  از  عمیـر  ابـی  ابـن   .	

اهَّلل؟ع؟ عـن قـول اهَّلل؟زع؟ »و مـن یـرد فیـه بالحـاد بظلـم …« قـال: »کُل ُظلـم الحـاد و 

ضـرب الخـادم مـن غیـر ذنب من ذلک االلحـاد« )کلینی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. 

یعنـی: از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی قـول خـدای سـبحان »و مـن یردفیـه بـا لحـاد« 

کـردم امـام فرمـود: هـر ظلمـی الحـاد اسـت و زدن خادمـی که گناه نکرده اسـت  سـوال 

از ایـن الحـاد اسـت. 

کنیـم اصـل عـدم  گـر نتوانیـم از روایـات بـاب تنبیـه جـواز آن را اسـتفاده  بنابرایـن ا

کـه شـک در جواز داریـم باید  جـواز بـه جـای خـود باقـی اسـت. همین طـور در مـواردی 

بـه اصـل عـدم جـواز تمسـک کرد.

	. قـال رسـول اهَّلل؟ص؟: »مـن َقبـل و لـده کتـب اهَّلل لـه حسـنًه« )حـر عاملـی، 	0		 

کس فرزند خود را ببوسـد خدای متعال برای او یک  ق، ج 		، ص 			( یعنی: هر 

حسـنه خواهد نوشت. 

کرمـوا او الدکـم و احسـنوا آدابهـم یغفـر لکـم« )همـان، ج  	. قـال الصـادق؟ع؟ »ا

کنیـد و آنـان را نیکـو ادبکنیـد تـا آمرزیـده  		، ص 			( یعنـی: فرزندانتـان را احتـرام 

شوید. 

	. قـال الصـادق؟ع؟: »ان اهَّلل ِلیرحـم الرجـل بشـدة حبـه لولـده« )همـان، ج 		، 

اثـر شـدت محبتـش بـه فرزنـد خـود، رحـم  بـر  ص 0		( یعنـی: خداونـد بـه انسـان 
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می کنـد. 

	. قـاَل َبعُضهـم شـکوت الـی ابـی الحسـن موسـی؟ع؟: ابنـًا لـی فقـال: »ال تضربـه 

و اهجـره و ال تطـل« )مجلسـی، 	0		 ق، ج 	0	، ص 		( یعنـی: یکـی از اصحـاب 

کـن، امـا طولـش نـده.  کـرد، حضـرت فرمـود: او را نـزن و بـا او قهـر  از پسـرش شـکایت 

	. قـال رسـول اهَّلل؟ص؟: »علمـوا و ال تعنفـوا فـاّن المعلـم العالـم خیـر مـن المعنـف« 

)همـان، ج 		، ص 			( یعنـی: آمـوزش دهیـد امـا درشـت خویی نکنیـد، زیرا معلم 

دانـا بهتـر از درشـت خوی اسـت.

کودک را در مواردی جایز می شمارد. که تنبیه  دسته ی سوم روایاتی است 

از  کـه  ائمـه معصومـان؟مهع؟ وارد شـده اسـت  از پیامبـر؟ص؟: و  روایـات متعـددی 

کرد که اصـل تنبیه کودک به منظـور تربیت و تأدیب  ع آنهـا می تـوان اسـتفاده  مجمـو

او جایـز اسـت. 

رسـوُل  نهـی  قـال:  بعـِض اصحابنـا  عـن  َاسـباط  بـن  علـی  ابیـه،  عـن  عنـه  »و   .	

الَغَضـِب«؛ )حّرعاملـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		( یعنـی:  ِعنـَد  ااَلَدِب  اهَّلِل؟ص؟ عـن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: در  علـی بـن اسـباط از بعضـی از اصحـاب مـا نقـل می کنـد: 

کسـی را تأدیـب نکنیـد( ]از روی خشـم فرزنـدان خـود را  هنـگام غضـب و عصبانیـت 

تنبیـه نکنیـد[.

کـه در امـر تأدیب کودک باید در نظر گرفت، این اسـت که تأدیب  نکتـه ی مهمـی 

کـودک نبایـد از روی خشـم و غضـب باشـد. مربـی نبایـد از آن بـرای تسـلی  و تنبیـه 

خاطـر و اطفـاء خشـم خـود اسـتفاده نمایـد، چـون بـه روح و جسـم حسـاس و ظریـف 

گشـت. مفهـوم ایـن روایـت ایـن اسـت  کـودکان آسـیب جبـران ناپذیـری وارد خواهـد 
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کـودک بـه دور از خشـم و غضـب باشـد جایـز می باشـد. گـر تنبیـه  کـه ا

	. قـال ابی عبـداهَّلل؟ع؟: اتـی علی؟ع؟: بجاریة لم تحض قد سـرقت،»فضرب ها 

غ  اسـواطا و لـم یقطع هـا« )همـان، ج 		، ص 			( یعنـی: دختـری را بـه حـد بلـو

کـرده بـود نـزد امـام علـی؟ع؟: آوردنـد، حضـرت انگشـتانش را قطـع  نرسـیده و سـرقت 

کـرد. نکـرد، لکـن بـا چنـد تازیانـه او را تأدیـب 

	. قـال أبی عبـداهَّلل؟ع؟: اتـی علی؟ع؟: غام یشـک فی احتامـه، »فقطع اطراف 

کـه شـک در بلوغـش بـود و  االصابـع«؛ )همـان، ج 		، ص 			( یعنـی: نوجوانـی را 

کـرده بـود نـزد علـی؟ع؟: آوردنـد، حضـرت انگشـتانش را زخمی کرد.  دزدی 

	. ابی عبـداهَّلل؟ع؟: قـال امیـر المؤمنیـن؟ع؟: ادب الیتیـم مما تـؤدب منه و لدک 

و اضربـه ممـا تضـرب مـن ولـدک؛ »امـام صـادق؟ع؟: بـه نقـل از علـی؟ع؟: فرمـود: 

کـن و همـان طوری که  کـه فرزنـدت را ادب می کنـی تأدیـب  پسـربچه یتیـم را آن طـور 

فرزنـد خـودت را می زنـی او را بـزن« )حرعاملـی، 	0		 ق، 		، 			(.

َث 
َ

ُم َثـا
َ

ِبـی َجْعَفـٍر؟امهع؟ َقـاَل »َسـِمْعُتُه یُقـوُل ِإَذا َبَلـَغ اْلُغـا
َ
ِبـی َعْبـِد اهَّلِل و  أ

َ
	. َعـْن أ

ُث ِسـِنیَن و  
َ

ـی یِتـّمَ َلـُه َثـا اٍت ُثـّمَ یْتـَرک َحّتَ  اهَّلُل َسـْبَع َمـّرَ
َّ

 ِإَلـَه ِإال
َ

ِسـِنیَن یَقـاُل َلـُه ُقـْل ال

ی  اٍت و  یْتَرک َحّتَ ٌد َرُسـوُل اهَّلِل َسـْبَع َمّرَ ْشـُهٍر و  ِعْشـُروَن یْومًا َفیَقاَل َلُه ُقْل ُمَحّمَ
َ
َسـْبَعُة أ

ـٍد و  آِلـِه- ُثـّمَ  ـی اهَّلُل َعَلـی ُمَحّمَ
َ
اٍت- َصّل ْرَبـُع ِسـِنیَن ُثـّمَ یَقـاَل َلـُه ُقـْل َسـْبَع َمـّرَ

َ
یِتـّمَ َلـُه أ

یُهَمـا ِشـَماُلک َفـِإَذا 
َ
یُهَمـا یِمیُنـک و  أ

َ
ـی یِتـّمَ َلـُه َخْمـُس ِسـِنیَن ُثـّمَ یَقـاَل َلـُه أ یْتـَرک َحّتَ

ـی یِتـّمَ َلـُه َسـْبُع  َل و ْجُهـُه ِإَلـی اْلِقْبَلـِة و  یَقـاُل َلـُه اْسـُجْد ُثـّمَ یْتـَرک َحّتَ َعـَرَف َذِلـک ُحـّوِ

یک َفِإَذا َغَسـَلُهَما ِقیَل َلُه 
َ

کّف ِسـِنیَن َفِإَذا َتّمَ َلُه َسـْبُع ِسـِنیَن ِقیَل َلُه اْغِسـْل و ْجَهک و  

ـَم اْلُوُضـوَء و  ُضـِرَب َعَلیـِه و   ـْت َلـُه ُعّلِ ـی یِتـّمَ َلـُه ِتْسـُع ِسـِنیَن َفـِإَذا َتّمَ َصـّلِ ُثـّمَ یْتـَرک َحّتَ
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َة َغَفـَر اهَّلُل؟زع؟ َلـُه و  ِلَواِلَدیـِه ِإْن 
َ

ـا ـَم اْلُوُضـوَء و  الّصَ
َ
ِة و  ُضـِرَب َعَلیَهـا َفـِإَذا َتَعّل

َ
ـا ِمـَر ِبالّصَ

ُ
أ

َشـاَء اهَّلل« )ابن بابویـه، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: امـام باقـر و امـام صـادق؟امهع؟ 

می فرماینـد: چـون پسـر بـه سـه سـالگی رسـید بایـد بـه او بگوینـد: هفـت مرتبـه بگـو 

کننـد تـا چهـار سـال او تمـام شـود. آن گاه بایـد بـه او  »محمـد رسـول اهَّلل«؛ و او را رهـا 

تـا  کننـد  رهایـش  سـپس  آلـه«.  و  علی محمـد  »صلـی اهَّلل  بگـو  مرتبـه  هفـت  بگوینـد: 

گـر  کـدام اسـت؟ ا پنـج سـال او تمـام شـود. آن گاه از او بپرسـند: دسـت چـپ و راسـتت 

کـن.  شـناخت، بایـد صورتـش را بـه سـمت قبلـه برگردانـده، بـه او بگوینـد: سـجده 

کننـد تـا هفـت سـال او تمـام شـود. پـس وقتـی هفـت سـال او تمـام  سـپس، رهایـش 

شـد، بایـد بـه او بگوینـد: صـورت و دو دسـتت را بشـوی وقتـی آن دو را شسـت، بایـد 

کننـد تـا نـه سـال او تمـام شـود.. وقتـی  بـه او بگوینـد: نمـاز بخـوان. سـپس، رهایـش 

گـردد و بـه نمـاز امـر شـود،  تمـام شـد، وضـو بـه او یـاد داده شـود و بـر ]تـرک[ آن، تنبیـه 

گرفت، خداونـد، او و پدر و مادرش  گـردد. وقتـی وضـو و نمـاز را فرا و بـر تـرک آن تنبیـه 

را می آمـرزد؛ ان شـاءاهَّلل. 

کـودک نسـبت بـه تـرک وضـو و نمـاز در سـن نـه  منظـور مـا از ایـن روایـت تنبیـه 

کـه ائمـه؟مهع؟ نسـبت بـه تربیت دینـی فرزند در این سـن، در صورت  سـالگی می باشـد 

کرده انـد. تـرک عبـادت او، مجـوز تنبیـه صـادر 

	. قـال علـی؟ع؟ »اّدب صغـار اهـل بیتـک بلسـانک علـی الصلـوه و الّطهـور، فـاذا 

بلغـوا عشـر سـنین؛ فاضـرب و ال تجـاوز ثاثـًا«)ورام، 0			 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: 

کـن، آن گاه  گرفتـن تشـویق  فرزنـدان خردسـالت را بـا زبـان بـه نمـاز خوانـدن و وضـو 

کـه بـه ده سـالگی رسـیدند، در صـورت تـرک نمـاز آنهـا را بـزن، ولـی بیـش از سـه ضربـه 

نباشد.
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مبحث چهارم: نظر فقهای امامیه درباره ی تنبیه

از  بیـش  را  کـودک  تأدیـب  »النهایـة« میـزان  گران قـدر  کتـاب  شیخ طوسـی؟حر؟ در 

پنـج و شـش تازیانـه جایـز نمی شـمارد. عبـارت ایشـان چنیـن اسـت:

بـا بَخْمـِس ضربـاٍت الـی سـّت و ال یـزاُد علـی  »و الّصبـی و المملـوک ِاذا اْخطـاءا ُاّدِ

گـر مرتکـب خطایـی  ا بـرده،  و  کـودک  یعنـی:  ذلک«)طوسـی، 00		 ق، ص 			( 

شـدند، پنـج تـا شـش تازیانـه بـه آنهـا زده می شـود نـه بیشـتر.

عثمـان  بـن  حّمـاد  روایـت  قـول  ایـن  بـر  را  طوسـی؟حر؟  شـیخ  دلیـل  بتـوان  شـاید 

کـودک می پرسـد؛ و حضـرت در  کـه از حضـرت صـادق؟ع؟ در مـورد تأدیـب  دانسـت 

پاسـخ می فرماینـد: پنـج تـا شـش تازیانـه مایـم اسـت. )در روایـت سـوم مبحـث سـوم 

بیـان شـد.(

محقـق حّلـی؟حر؟ در کتـاب »شرایع االسـام« در مقـدار تنبیـه و تأدیـب کودک چنین 

بـی علـی عْشـَرَة اْسـواٍط«)محّقق  بیـان داشـته اسـت: »یْکـَرُه َاْن یـزاَد فـی تأدیـب الّصَ

کـودک بیـش از ده تازیانـه زدن  حّلـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: در تأدیـب 

مکـروه اسـت.

شـهید ثانـی؟حر؟ بـا محقـق حّلـی؟حر؟ در ایـن قـول موافق اسـت عبارت شـهید چنین 

کاَن  کـذا المملـوک، سـواٌء  بـی َعَلـی َعَشـَرة َاْسـواٍط و   اسـت: »و  الیـزاُد فـی تأدیـِب الّصَ

کـودک  التأدیـب ِلَقـْذف َام غیِرِه«)عاملـی، 0			 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: در تأدیـب 

یـا  باشـد  قـذف  بـرای  تنبیـه  و  تأدیـب  خـواه  نیسـت  روا  تازیانـه  ده  از  بیـش  بنـده  و 

غیرقـذف. 

کـه شـیخ طوسـی، محقـق حّلـی، شـهید ثانـی و دیگـر  البتـه بایـد در نظـر داشـت 
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کـودک  ع یـا مربـی  کـم شـر بـزرگان مقصودشـان در تأدیـب و تنبیـه، بـر طبـق نظـر حا

اسـت نـه اینکـه بـه طـور مطلـق در همـه مـوارد بیـش از ده تازیانـه زده نشـود.

بـه تعبیـر دیگـر میـزان تأدیـب و تنبیـه از حیث زیـاده و نقصان به توانایی جسـمی 

ع یا مربی  کم شـر کـودک، شـدت و ضعـف جـرم و دیگـر شـرایط همچـون نظر و رأی حا

کمـا اینکـه امـام  کـودک را بـه عهـده دارد، بسـتگی دارد.  کـه قیمومـت  و یـا هرکسـی 

کـودک می فرمایـد: کتـاب »تحریرالوسـیله« در مـورد میـزان تأدیـب  خمینـی در 

»ِاّنـه یکـرُه اْن یـزاُد فـی تأدیـب الصبـی علـی عشـَرِة أسـواٍط و الّظاهـُر اّنَ تأدیبـُه 

کثر، و  مـا تقتضی ال مـا تقتضـی المصلحـُة اقل و ُرّبَ ِب و الوالـی، َفُرّبَ
َ

بحَسـِب نظـر الُمـؤّد

ال یُجـوُز التجـاُوُز، َبـْل و ال التجـاُوُز عـن تعزیـر البالـغ، َبـِل ااَلْحـَوط ُدون تعزیـر، و احـوط 

ِة َاْو َخْمَسـِة« )همـو، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: در تأدیـب  کِتفـاُء ِبِسـّتَ منـُه ااِل

کـه تأدیـب بـر  و تنبیـه طفـل، زیادتـر از ده تازیانـه، مکـروه اسـت و ظاهـر ایـن اسـت 

کـم می باشـد. پـس چه بسـا مصلحـت کم تـر را اقتضـاء می کنـد  حسـب نظـر مربـی و حا

کنـد. و جایـز نیسـت تجـاوز از ده تازیانـه، بلکـه  و چه بسـا مصلحـت بیشـتر را اقتضـا 

کـه زیادتـر از تعزیـر بالـغ بزنـد حـق نـدارد بلکـه احوط این اسـت که  گـر مربـی خواسـت  ا

کفایـت می کنـد. کم تـر از تعزیـر بالـغ بزنـد و قـول بـه احتیـاط شـش یـا پنـج تازیانـه 

کودک چنین است:  کتاب »جواهرالکام« در تأدیب و تنبیه  نظر صاحب 

ِجـْد 
َ
ـه یْکـَره ان یـزاُد فـی تأدیـب الّصبـی، علـی َعشـرِة َاْسـواٍط لِکـْن لـْم أ »قـد ُذِکـَر اّنَ

دلیـًا و اضحـًا علیه«)نجفـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			( یعنـی: جماعتـی از فقهـا 

دلیـل  لکـن  و  دارد  کراهـت  زدن  تازیانـه  ده  از  بیـش  کـودک  تأدیـب  در  فرموده انـد 

روشـنی نسـبت بـه ایـن قـول نیافتـم. 
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صاحب جواهر ادامه می دهد، بله در حدیث مرسله فقیه چنین آمده است:

کـه ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت دارد نباید کسـی را به غیر از حـّد، بیش از ده  والـی 

کنیـز و غـام بیش از سـه تا پنج تازیانـه نباید بزند. تازیانـه بزنـد و نسـبت بـه 

و  دارد،  حـد  از  تعزیـر  بـودن  پاییـن  بـر  داللـت  کـه  قولـی  بـا  حدیـث  ایـن  ارتبـاط 

کـه داللت بر مقـدار تازیانه ای می کنـد که مطابق  هم چنیـن بـا حدیـث رسـول اهَّلل؟ص؟ 

گنـاه ارتکابـی و توانایـی بدنـی مجـرم و  کوچـک و بـزرگ بـودن  آن والـی بـر اسـاس 

گنـاه کاران را تأدیـب می کنـد، مناسـب تر بـه نظـر می رسـد. تشـخیص و علـم خـود، 

کـه تعزیـر را ده تـا بیسـت تازیانـه می دانـد تعارض  بـه عـاوه ایـن روایـت بـا روایتـی 

کـه امـر را آسـان می کنـد، این اسـت که حکم بـر کراهت نوعی  دارد و لیکـن آن چیـزی 

تسـامح در ادله اسـت. 

کـه از شـیخ الطائفـه ابـی جعفر محمدبن الحسـن الطوسـی در  در نظـر فقهـی دیگـر 

کتـاب الخـاف می باشـد، می فرمایـد: »َعَلی االبوین َاْن یؤدبا الَوَلَد ِاذا َبَلَغ َسـْبَع سـنیَن 

ـاُة و  ِاذا َبَلـَغ عشـرًا َضَرَبـُه علـی ذِلـَک،  َاْو ثمانیـًا و َعلـی ولیـِه َاْن یعَلَمـُه الصـوُم و الّصَ

بـی …« )شـیخ طوسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 	0	(  یجـب ذِلـَک علـی الَولـی دوَن الّصَ

کـه تأدیب نماینـد فرزند خود را، هنگامی که برسـد به سـن  یعنـی: بـر پـدر و مـادر اسـت 

کـه روزه و نمـاز را یـاد او دهـد، و  هفـت سـالگی یـا هشـت سـالگی، و بـر ولـی او سـت 

هنگامی کـه بـه سـن ده سـالگی رسـید، تنبیـه نمایـد او را به خاطر انجام نـدادن نماز و 

که به سـن ده سـالگی رسـیده اسـت( بر ولی واجب  روزه. این تأدیب و تنبیه )کودکی 

اسـت امـا بـر بچـه )کم تـر از ده سـال( واجـب نیسـت.

کـودک و بنده  کتـاب لمعـه دمشـقیه در مـورد میـزان تأدیـب و تنبیه  شـهید اول در 
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َکـَذا الَمْمُلوک« )عاملی،  بی َعلی َعَشـَرِة أْسـواٍط و  دیِب الّصَ
ْ
می فرمایـد: »و ال یـزاُد فـی َتأ

کـودک و بنـده بیـش از ده ضربـه  0			 ق، ص 			( یعنـی: بـرای تأدیـب و تنبیـه 

تازیانـه بـر آنهـا زده نمی شـود. 

قاضـی  نظـر  تنبیـه  و  تأدیـب  مرجـع  چـون  اسـت  کراهـت  صـورت  بـه  نهـی  ایـن 

کتـب فقهـی،  کـه در  ع فتـاوی فوق الذکـر  می باشـد. بـه عنـوان نتیجه گیـری از مجمـو

تنبیـه  و  تأدیـب  کـه  ایـن مطلـب می رسـیم  بـه  یافـت،  را بسـیار می تـوان  آنهـا  نظیـر 

کـودک از ده ضربـه تجـاوز نمی کنـد. بـه هـر حـال اولیـاء و مربیان باید به خاطر داشـته 

کـه در اسـام بـرای آن دیـه و جریمـه  کـودک نبایـد بـه حـدی برسـد  کـه تأدیـب  باشـند 

تعییـن شـده اسـت.

کتـک، صـورت  کتـک بزنـد، و در اثـر ایـن  کسـی، شـخصی را  گـر  در قانـون اسـام ا

گر در اثر ضرب او،  شـخص مقابل سـیاه شـود، ضارب باید شـش دینار طا بپردازد و ا

خ شـود،  گر سـر صـورت شـخص مضـروب، سـبز شـود، ضـارب بایـد سـه دینـار بدهـد و ا

گـر ایـن حالت هـا در سـایر قسـمت های بـدن پدیـد آید،  یـک دینـار و نیـم طـا بدهـد و ا

دیـه ی آن نصـف آنچـه ذکـر شـده اسـت »و  فـی اْحِمـراِر الَوْجـِه ِبالِجنایـِة دینـاٌر و ِنْصٌف 

ْصـِف« )همـان،  ٌة، و  ِفـی اْلَبـَدِن َعَلـی الّنِ و  ِفـی اْخِضـراِرِه َثاَثـُة َدنانیـَر ِفـی اْسـِوداِدِه ِسـّتَ

 .)			

نظر فقهای عامه درباره ی تنبیه.  

که نظـرات مذاهب »مالکی، شـافعی،  کتـاب »الفقـه علـی المذاهـب الخمسـه«  در 

را  کـودک  تأدیـب  و  تنبیـه  اسـت،  نمـوده  جمـع آوری  را  جعفـری«  و  حنفـی  حنبلـی، 

جایـز  کـودک  بـرای  را  تأدیـب  و  اسـت  دانسـته  جـدا  اسـامی  مجازات هـای  سـایر  از 
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می دانـد. ایـن مطلـب بـه صـورت ذیـل آمـده اسـت:

بـی ِاْنسـانًا، َاْو َجَرَحـه، َاْو َقَطـَع َبْعـَض َاعضائـِه َفـا یْقَتـّص مْنـُذ َتمامـًا  »ِاذا َقَتـل الّصَ

بی َخطاٌء«  ـُه َلیـَس َاْهـًا ِلْلُعُقوَبِة ُدنیًا و ال آِخَرًة و  ِفی الحدیِث »َعْمُد الّصَ ّنَ َکاَلَمْجُنـوِن اِلَ

یـِه فتتحملهـا العاقلـه، و اذا جـاز َضـَرَب  و  ال ِخـاَف ِفـی ذِلـَک َبیـَن الَمذاِهـِب، َاّمـا الّدِ

 للتعزیـر« )مغنیـه، 
َ

لْلِقصـاص و ال
َ

أدیـِب ال مـا هـو ِللّتَ الصبـی، فـی بعـض الحـاالت، َفِاّنَ

کـرد یـا بعضی  گـر طفـل، کسـی را کشـت یـا مجـروح  				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: ا

کـرد ماننـد دیوانـه بـه هیچ وجـه از او قصـاص نمی شـود زیـرا او  از اعضـای او را قطـع 

کار عمدی طفل  اهـل عقوبـت دنیـوی و اخـروی نیسـت و در حدیث اسـت، که حکـم 

حکـم خطـا اسـت و در آن بیـن مذاهـب اختافـی نیسـت. ولـی در دیـه، عاقلـه بایـد 

گـر زدن طفـل در بعضـی مواقـع جایـز شـده بـرای تأدیـب اسـت نـه  دیـه آن را بدهـد. ا

قصـاص و تعزیـر.

کـودک و نظـرات فقهـاء امامیـه و  از روایـات و احادیـث وارده در تأدیـب و تنبیـه 

کـودک بـه َحَسـب جـرم و قـدرت  کـه میـزان تأدیـب  عامـه چنیـن اسـتفاده می شـود 

کـودک  ع یـا مربـی  کـم شـر جسـمی و روحـی او فـرق می کنـد و تشـخیص آن بـه نظـر حا

که در دسـته ی اول  اسـت و به همین جهت روایات، نظر به مصادیق خارجی دارد، 

روایـات آمـد. 

کـودک جایـز نمی دانسـت، نظـر بـه اینکـه هر ظلمی  کـه تنبیـه را بـرای  آن روایاتـی 

کـه تنبیـه  کـه شـک داشـتیم  بـه دیگـران نوعـی الحـاد و بی دینـی اسـت. در صورتـی 

کـودک جایـز یـا نـه، اصـل عـدم جـواز تنبیـه را جـاری می کنیم چـون خداوند انسـان ها 

را آزاد آفریـده اسـت.
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کـه توسـط  کـودک را اجـازه می دهـد، غیـر از مـواردی  کـه تنبیـه  دسـته آخـر روایـات 

کـه ائمـه؟مهع؟ بـرای  ع و قاضـی بـه عنـوان تعزیـر می باشـد، مـواردی اسـت  کـم شـر حا

گفته انـد. کلـی و نصیحتـی بـه افـراد  تربیـت دینـی و یـا توصیه هـای 

کـه مربوط بـه تعزیر  کـه در مـواردی  از نظـرات فقهـاء این چنیـن برداشـت می شـود 

کـودکان می باشـد، حکـم و فتـوا می دهنـد، بـه عبارت دیگـر وظایفی  یـا پرداخـت دیـه 

کثر فقهای شـیعه و عامـه جواز تنبیه  ع دارد فقیـه نیـز دارد. حکم ا کـم شـر کـه یـک حا

کـودک اسـت امـا بنـا بـر موقعیت و وضعیـت کودک تغییـر می کند. 

نتیجه. .

کـه اسـام، تنبیـه و مجـازات بدنـی را  ع نظـرات چنیـن اسـتفاده می شـود  از مجمـو

یـک عامـل بازدارنـده و یـک وسـیله ی تربیتـی می دانـد. و انجـام آن را نه تنهـا مفیـد 

و جایـز بلکـه در بعضـی مـوارد واجـب و الزم می دانـد. بدین منظـور حـدود و دیـات و 

ع را ضامـن اجـرای  تعزیـرات و قصـاص را جعـل نمـوده اسـت، و حـکام و قضـات شـر

کـه حـدود الهـی را جـاری سـازند. اّمـا اجـرای حـدود را  آنهـا می دانـد و توصیـه می کنـد 

دربـاره ی افـراد نابالـغ تجویـز نمی کنـد. لیکـن بـه حـکام و قضـات اجازه داده اسـت در 

کـودکان نابالـغ مرتکب جرم شـوند آنهـا را تعزیر و تأدیـب نمایند، تا طعم  کـه  مـواردی 

کننـد. بـه اولیـاء و مربیـان نیـز اجـازه  تلـخ مجـازات را بچشـند و از تکـرار آن خـودداری 

کـودکان، در مـوارد ضـروری و بـا رعایـت شـرایط ذکـر شـده، از  کـه جهـت تربیـت  داده 

کـودک بایسـتی بـه مقـدار  مجـازات و تنبیه هـای بدنـی اسـتفاده نماینـد. امـا در تنبیـه 

ضـرورت باشـد و از روی خشـم نباشـد.
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