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 4چكيده

تربیت همراه با »تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنا استعمال شده است. 
، سؤال با تعزیر، با توجه به این نکته «.تأدیب مترادف»، به عنوان وظیفه والدین و معلم یا «تنبیه

های اجرای تأدیب کودک به جهت ارتکاب جرم و یا هنجارشکنی اصلی این پژوهش در مورد شیوه
دو  که مشخص شد ،های فقیهانشناسی است که بعد از واکاوی دیدگاهاخالقی از دیدگاه فقه و روان

یانه و عدم انحصار اجرای تأدیب به ضرب با تاز :نظریه عمده در مورد شیوه اجرای تعزیر وجود دارد
زیرا روایات مورد بحث، تنها به  ؛نیست فتنیانحصار آن. از نظر این پژوهش، دیدگاه اول پذیر

را نفی مصادیق دیگر تعزیر  ،کدام از فقیهان هم به صراحتمصداق شایع تنبیه اشاره داشته و هیچ
ان در بحث از تغییر تورا می «شناسیهای اجرای تنبیه در روانشیوه»اما عمده مباحث  اند.نکرده

های منفی و مثبت کاهش رفتار نامطلوب )مانند تنبیه، جریمه کردن و جبران نمودن(، رفتار و شیوه
 بررسی نمود که از نظر این پژوهش، هردو شیوه در بحث تعزیر و تأدیب کودک کارایی دارد. 

 .هاکودک، تعزیر، تأدیب، تنبیه، شیوه هه:وشژ کا د
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 مقدمه

تنبیه کودک در قالب دو فرع فقهی تعزیر و تأدیب بیان شده و متولی اجرای آن  ،امیهدر فقه ام
است تا با حفظ شرایطی )مانند توجه به سن و تناسب تنبیه با جرم و اشتباه  دو، مأمور شده

 ؛412: 1422)خویی،  نمایداز تکرار جرم و هنجارشکنی او در آینده جلوگیری  ،کودک(
یافتن به این اهداف، نیازمند شناخت شرایط اجرای تعزیر و دست(. 287: 1419جعفری، 

که در صورت تخلف از این شرایط، چه بسا اغراض شخصی و  چرا ؛تأدیب کودک است
رسد، یابد. با توجه به این مطلب، سؤالی که اکنون به ذهن میخاطر در تنبیه کودک راه تشفی

در نظام تربیتی و حقوق جزایی اسالم است.  های اجرای تعزیر و تأدیب کودکشیوه مورددر 
های اجرای این دو نوع تنبیه و توجه به آثار تربیتی آنها، ضرورت شناخت شیوه ،در حقیقت
ها و ادله فقیهان و های زیر به بررسی دیدگاهکند تا نویسنده برای پاسخ به سؤالایجاب می

 شناسان بپردازد. روان
 چیست؟ منظور از تعزیر و تأدیب کودک

 ،شناسیآیا تعزیر و تأدیب کودک، منحصر به شالق و تنبیه بدنی است یا اینکه به لحاظ فقهی و روان
 شود؟ ، جریمه کردن و... میاعم از ضرب بوده و شامل تهدید، توهین، سرزنش، محرومیت

 یست؟های اجرای تأدیب و تعزیر کودک چشناسان در مورد شیوهادله و مستندات فقیهان و روان

 مفاهيم و کليات

های تعزیر و تأدیب کودک، نخست به بیان برخی از مفاهیم مورد بحث برای تبیین شیوه
های تعزیر شود، تا در نهایت بتوان با شناخت دقیق عنوان پژوهش، به بیان شیوهپرداخته می

 و تأدیب کودک و سپس مستندات فقهی آنها پرداخت.

 تنبيه  (الف

به معنای برخاستن و بیدار  «نبه»و از ماده  «تفعیل»ی است که از باب ای عربتنبیه، واژه



 

گاهی پس از غفلت آمده است / 2: 1343نفیسی،  ؛259: 1376)جوهری،  شدن از خواب و آ
مثال؛ عالمه دهخدا گفته است: تنبیه به معنای بیدار کردن، واقف گردانیدن بر  برای (.977

گاهانیدن، بید گاه گردانندگی، چیزی، بیدار نمودن، آ گاهی پس از غفلت و آ اری از خواب، آ
گاه و هشیار کردن، داللت کردن بر چیزی که از آن غافل باشد، پند و نصیحت، مالمت و  آ
سرزنش، سیاست و عقوبت و مجازًا در عرف به معنای زدن آمده است. همچنین وی تنبیه 

گا و کردن را به معنای چوب زدن ه شدن و بیدار شدن از غفلت، کتک زدن و تنبیه شدن را آ
رسد، اصل معنای تنبیه، همان به نظر می (.986 - 987: 1343ا، )دهخد معنا نموده است

 و مانند سرزنش، نصیحتـ متوجه ساختن و هشیار کردن است و اگر به معانی دیگری 
آمده، به این سبب است که در آنها نوعی متوجه ساختن و هشیار نمودن وجود ـ عقوبت 

حذف پاسخ مثبت از ارگانیسم و یا اضافه کردن پاسخ منفی به آن  ،ارد. اما تنبیه در اصطالحد
دهد که پاسخ مثبتی را از یک موقعیت حذف و یا چیزی است که در نتیجه، زمانی رخ می

 (. 1377:330)سیف،  منفی به آن بیفزاییم
کم یا والدین و مربی در تعیین نوع، توان تنبیه را با توجه به اختیار و عدم اختیار حادر فقه می

میزان و کیفیت اجرای آن به حدود، قصاص، دیات، تعزیر و تأدیب، تقسیم نمود که در اینجا 
های تعزیر و تأدیب برای تبیین جایگاه موضوع پژوهش به صورت مختصر به تعریف و تبیین واژه

 شود.های این دو واژه پرداخته میو برخی از تفاوت

 تعزیر  مفهوم (ب

در لغت برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنا )تأدیب، سرزنش، زدن کمتر از حد، اجبار بر 
شده ، ذکر (دانستن و ادای احترام نسبت به فردانجام عمل، ضرب شدید، ردع و منع، بزرگ

معنای اصلی این واژه رد و  که گرددکه بعد از بررسی و دقت در این معانی معلوم میاست 
گردد؛ زیرا مجرم با اجرای تعزیر از انجام و تکرار جرم است که سایر معانی به آن بر میمنع 

. اما (406/ 2: 1405فیومی،  ؛184/ 9: 1416ابن منظور،  ؛14 – 212/ 7: 1414)زبیدی، گردد منع می
 نآای معین نکرده و تعیین شود که شارع برای آن اندازهتعزیر در اصطالح به عقوبتی گفته می



 

 ؛116/ 9: 1420)صدر، به دست حاکم شرع است که البته نباید از مقدار حد تجاوز نمود 
 (.  255/ 41: 1308نجفی،  ؛416: 1403حلبی، 

 مفهوم تأدیب  (ج

ازهری،  ؛206/ 1: 1416)ابن منظور، واژه تأدیب در لغت به معنای تعلیم و تربیت، خواستن 
: 1375بستانی،  ؛5/ 2: 1416)طریحی، دن آمده است ، مجازات کردن و کیفر دا(147/ 14: 1421

ها و در مورد تأدیب به معنای دعوت افراد به سوی خیرات و نیکی دیگر: به عبارتی (.203/ 1
عقوبت و مجازات نمودن فرد خطاکار و عاصی هم به کار رفته است. با توجه به این مطلب، 

اند؛ زیرا گویند او را ادب کردهمایند، میانجام عمل ناپسندی مجازات ن دلیلاگر فردی را به 
فرد به حقیقت ادب که عمل به محاسن اخالق و دوری از است تا مجازات سبب شده 

. اما این واژه با توجه به موارد (9/ 1: 1405)فیومی، ، رهنمون گردد استهای رفتار زشتی
  :کاربرد آن نزد فقها برای دو معنا به کار گرفته شده است

یت همراه با تنبیه به عنوان وظیفه والدین در قبال فرزندان و معلم در قبال متعلم ترب .1
 (. 310: 1406قمی،  ؛359: 1423)طباطبایی، 

 .(90/ 10 :1423ی، یطباطبا ؛415: 1403)حلبی، مترادف با تعزیر  .2
 های تعلیم و تربیت و حقوق جزاییدر این مقاله هردو معنای این واژه، یعنی در حوزه

 اسالم مورد بحث واقع شده است.

 های تعزیر و تأدیب تفاوت (د

شود. اکنون برای واژه عامی است که شامل تأدیب، تعزیر و سایر مصادیق مجازات می ،تنبیه
های آنها که شناخت دقیق این دو واژه که مورد بحث واقع شده است، به بیان برخی از تفاوت

 شود.شده، پرداخته می موجب تمیز این دو عنوان فقهی از هم
تفاوت در کیفیت: تأدیب در کیفیت، تنبیهی سبک و خفیف است که با رفق و مدارا  .1

شدت ضرب باید به  ،باشد، اما مالک در تعزیر، متنبه شدن کودک است که در آنهمراه می



 

راد ای باشد که متوجه اشتباهش شود و همچنین نباید بیش از توان کودک و به اندازه افگونه
 .(87 - 73: 1390)شاملی، مکلف تعزیر شود 

نسبت  یا معلم نسبت به کودک، موال تفاوت در ضارب و مضروب: تأدیب وظیفه ولّی  .2
به عبد و زوج نسبت به همسر است، اما تعزیر با اذن حاکم نسبت به عموم افراد جاری 

اند که در جایز دانسته هم والیت در اعمال تعزیر کودک را برای ولّی  ،البته برخی .شودمی
 .(78 :)همانادامه بررسی خواهد شد 

تفاوت در شمول موارد جواز تنبیه: تعزیر تنها در برابر انجام فعل حرام صورت  .3
توان کودک را برای ارتکاب ، به نحوی که میتر استعیپذیرد، ولی دایره شمول تأدیب وسمی

  .)همان(فعل حرام و غیر آن تنبیه کرد 

 های تأدیب کودک از نظر فقه  شيوه

های فقهی تأدیب کودک بزهکار و یا هنجارشکن در مسائل اخالقی و عرفی، بحث از شیوه
های تواند مبنای مشروعیت استفاده متولیان اجرای آنها را به هنگام انتخاب برخی روشمی

های هم دیدگاهتغییر رفتار نامطلوب، روشن نماید. اکنون با توجه به این مطلب، به بیان ا
  پردازیم:باره میفقیهان و ادله ایشان در این 

 انحصار اجرای تعزیر و تأدیب به ضرب (الف

و یا  (488/ 41: 1308نجفی،  ؛155/ 4: 1408)حلی، ظاهر عبارت برخی از فقهای شیعه 
)ابن امور اخالقی و عرفی وجود دارد  درروایاتی که در مورد تعزیر و حتی تأدیب کودک 

منحصر به ضرب است.  ،، حاکی از این مطلب است که تعزیر و تأدیب(73/ 4: 1413ویه، باب
 .کنیمرا ذکر میمستند این انحصار ادله گوناگونی است که در اینجا، تعدادی از آنها 

 دليل اول: مضمون برخی روایات 

ددهایی مانند که در باب تعزیرات آمده، گاه با تعیین مقدار آن به ع اتیمضمون برخی از روای



 

سه، پنج و شش ضربه یا با استعمال الفاظی مانند ضرب، جلد و سوط، داللت بر انحصار 
 .پردازیمتعزیر به ضرب با تازیانه دارد که اکنون به بیان برخی از این احادیث پرداخته می

 روایت اول: 
لَمل هِ  لشْاَجبَّ لَمْبِد لْرِن ِد لُ َح َّ لَمْن ْ َتِبيُّ

َ
لشْْل لَمِايٍّ ُر 

َ
لَمْنلأ لَیْحَ   لْرِن لَصْفَ شَن ْن

عِل َرهلَمْبِدشااَّ
َ
ْاُ لأ

َ
هٍ لَقهَل:لَمأ یِبلَکْملُهَ ؟لَقهَل:لِرْضَتَةللِإْمَحهَقلْرِنلَم َّ ْتِز َمِنلشااَّ

ین در  اسحاق بن عمار از امام صادق ؛َمَشَبلَمْ طًهلَ هلَرْ َنلشْاَتَشَبِةلِإَا لشْاِتْشِب
ه مقدار است؟ حضرت فرمود: تعزیر ده عدد و مورد تعزیر پرسید که اندازه آنچ

 (.240/ 7: 1407)کلینی، ای تازیانه، ما بین ده تا بیست عدد است خرده
 روایت دوم: 

لْرِنل هِد لَح َّ لَمْن لَمِايٍّ لْرِن لشْاَحَخِن لَمِن ٍد لُ َح َّ لْرِن لُ َتاَّ  لَمْن ٍد لُ َح َّ لْرُن شْاُحَخْ ُن
ِريلَمبْل

َ
لُقْاُ لِْل لَقهَل: عِلُمْثَ هَن ْوللِدشااَّ

َ
لأ لشْاَ ْ ُا ِكلَفَرهَللَخْ َخٌة لَو ِبيِّ َدِبلشاصَّ

َ
ِفيلأ

ٌةلَولشْ ُفْقل در مورد مقدار تأدیب صبی  گوید: از امام صادقحماد بن عثمان می ؛ِماَّ
 (.267/ 7)همان، و برده سؤال کردم. حضرت فرمود: پنج یا شش ضربه و نرمی کن 

ست و مراد از اسحاق بن عمار هم اسحاق سند روایت اول صحیح ا رب م لممدی:
اما  (.71: 1407)نجاشی، باشد صیرفی است که فردی ثقه و مورد اعتماد در نقل حدیث می

زیرا معلی بن محمد که در سند حدیث قرار دارد،  ؛سند ضعیف است از حیث روایت دوم
البته در این  .(418)همان: اند برخی مانند نجاشی او را مضطرب الحدیث و المذهب دانسته

گویند: ظاهر این است که معلی بن محمد، ثقه می الله خوییمیان برخی هم مانند آیت
و مورد اعتماد در نقل حدیث است و قول نجاشی هم در اضطراب وی مانع از وثاقتش 

 (.280/ 19: 1372)خویی، در نتیجه این روایت معتبر است  .نیست
های اسحاق بن عمار و حماد بن عثمان از اندازه سؤال، روایتاین دو در  ووعلشمادالل:

دهد که در ذهن ایشان تعزیر و تأدیب منحصر به نشان می ،تعزیر و حتی تأدیب کودک
که تصریح به عدد و تازیانه  گونه که پاسخ امام جعفر صادقضرب است، همان

 کند، بر انحصار تعزیر به ضرب با تازیانه داللت دارد.می



 

لرب ل لو اسحاق بن عمار و حماد بن عثمان برای انحصار  نفی داللت روایت م : رد
 :تعزیر و تأدیب به ضرب با تازیانه، با چند اشکال مواجه است

ند، در نکهایی که به طور خاص، بر ضرب با شالق حکم میمضمون روایت ش کهللشول:
به  ،ن انحصارامخالف صورتی مفید انحصار است که ادله مغایری در میان نباشد، در حالی که

 روایت یا آیاتی استناد خواهند کرد که موجب اثبات مصادیق دیگر اجرای تعزیر خواهد شد.
ها اشاره به مصداق شایع و غالب شیوه تعزیر یا تأدیب کودک این روایت ش کهللدو :

ی موجب نف ،بنابراین تعیین مصداق .شد یا در ذهن راوی بوددارد که در آن زمان اجرا می
 های دیگر تعزیر و تأدیب نیست. شکل

های دیگر تعزیر( و تأدیب سؤال هر دو راوی از اندازه تعزیر )نه شکل ش کهللم  :
متناسب با نوع سؤال،  باشد، در نتیجه امام معصوماست که ناظر به ضرب با تازیانه می

های شکل که این مطلب منافاتی با جواز است به تعیین محدوده شرعی ضرب پرداخته
 اجرای دیگر تعزیر و تأدیب ندارد. 

شود: تعزیر و تأدیب با توجه به اشکاالت وارد بر استدالل به روایات مذکور معلوم می
کودک منحصر به ضرب با تازیانه نیست و این دسته روایات تنها به مصداق شایع آن دو 

 اشاره دارند.  

 دليل دوم: اتفاق غالب فقيهان

تأدیب  شایدتعزیر و  ری از فقهای شیعه، حاکی از این مطلب است که واژهظاهر عبارت بسیا
: 1385)انصاری، شده است تنها در معنای ضرب به وسیله تازیانه استعمال  ،برای امور اخالقی

  :اکنون به ذکر برخی از این اقوال و نقدهای وارد شده بر آنها خواهیم پرداخت (.211
است: هر شخصی که کار حرامی به جا آورد یا واجبی  معتقد عالمه حلی :قول اول

های کند که در مورد انساناو را به مقداری که صالح بداند تعزیر می را ترك کند، امام
 .آزاد، نباید بیش از حد آزاد باشد و در مورد بردگان هم نباید بیش از حد شرعی ایشان باشد

گردند و مستحب است کسی که از ه تأدیب نمیبه زیادتر از ده ضربه تازیاننیز کودک و عبد 



 

  (.179/ 2: 1410)حلی،  این مقدار تجاوز کرد، بنده آزاد کند
دیب بستگی به نظر أظاهر آن است که مقدار تمعتقد است:  امام خمینی :قول دوم

کند که کمتر از ده ضربه تازیانه زده شود و گاه کننده دارد. گاه مصلحت اقتضا میدیبأت
کند، است، ولی به هر حال تجاوز از آنچه مصلحت اقتضا می از آن ای مصلحت بیشمقتض

  (.477/ 2: 1379)موسوی خمینی،  جایز نیست
یا واجبی را  انجام دهدمعتقد است: شخصی که کار حرامی  صاحب جواهر :قول سوم

د شرعی او را به مقدار کمتر از حدو شود، امام معصوممیترك کند که از کبائر محسوب 
های است، ولی در مورد انسان [یا حاکم شرع]کند و مقدار تعزیر بسته به نظر امام تعزیر می

آزاد، نباید بیش از حد آزاد باشد که آن صد ضربه شالق است و در مورد بردگان هم نباید بیش 
 (.488/ 41: 1308)نجفی، که حد شرعی ایشان است باشد از چهل ضربه شالق 
از کالم این فقهای بزرگ که سخن از صد، چهل و ده ضربه یا تفاوت بین  ووعلشمادالل:

شود که ایشان تعزیر را تنها منحصر اند، استفاده میحد عبد، بنده و گاه کودک به میان آورده
 ندارد. اها معندانند؛ زیرا شماره کردن به شکل فوق، در سایر مجازاتدر ضرب و جلد می
ل فوق بر انحصار شیوه اجرای تعزیر و تأدیب کودک به داللت استدال  ردلولرب م :

  :ضرب، با چند اشکال مواجه است
از نظریه نخست خود  ،های تعزیردر پایان بحث روش صاحب جواهر ش کهللشول:

تعزیر را منحصر در شالق ندانست و آن را به هر نوع  توانمیگوید: می وبه دو دلیل برگشته 
که برای تجاوز ( 11/ 28: 1409)حرعاملی، دو دلیل: نخست روایاتی به  ،مجازاتی گسترش داد

شمرد، البته بنا بر اینکه منظور از مجازات در از هر قانون شرعی مجازاتی را الزم می
که در مورد  (11/ 28)همان: های متعددی های مذکور حدود شرعی نباشد. دوم: روایتروایت

 (.488/ 41: 1308 )نجفی،مصادیق مختلف تعزیر وجود دارد 
کدام به صراحت اند، هیچتمامی فقهایی که انحصار به ضرب را بیان کرده ش کهللدو :

اند، بلکه تنها به جهت شایع بودن مصداق ضرب، همین نفی مصادیق دیگر تعزیر نکرده



 

: 1410حلی،  ؛488/ 41: 1308نجفی،  ؛477/ 2: 1379)موسوی خمینی،  اندشکل را مطرح نموده
برخی دیگر هم مانند، صاحب جواهر در پایان همان بحث، در انحصار به ضرب  (.179/ 2

 (.488/ 41: 1308)نجفی، اند تردید کرده و معتقد به توسعه برای مصادیق تعزیر شده
شود: ادله انحصار تعزیر و تأدیب به با توجه به اشکاالت وارد بر استدالل فوق معلوم می

زیرا ضرب تنها یکی از مصادیق شایع اجرای این دو فرع فقهی  ضرب با تازیانه تمام نیست؛
 اند. است که فقیهان در کتب خود آن را مطرح نموده

 تعميم تعزیر و تأدیب بر سایر مصدایق مجازات و تنبيه (ب

در مقابل نظریه انحصار تعزیر و تأدیب به ضرب با شالق، فقیهانی معتقد به تعمیم 
ر مصادیق تنبیه و مجازات برای افراد بالغ و غیربالغ هستند. تعزیر و حتی تأدیب به سای

که در مورد گوناگونی حق تأدیب، انواع آن و انتخابش مطابق با  مانند عالمه جعفری
ید: روحیه کودک می  گو

های مختلفی از مالحظه مجموع مدارك در ابواب گوناگون فقه و حقوق اسالمی تادیب
یین آنها را مربوط به نظر حاکم دانست، یعنی حاکم توان تعشود که میمشاهده می

بایستی وضع روانی و جسمانی و مقدار تاثیر تادیب را در کودك تشخیص داده و مطابق 
آن عمل نماید. مثاًل کودکانی هستند که تهدید به حال آنان موثر نبوده و بایستی تلخی 

به همین جهت است  ضرب یا محرومیت از بعضی از خواسته نفسانی خود را بچشند.
که منابع اسالمی یك نوع خاص برای مقدار و کیفیت تادیب و تنبیه در همه موارد مقرر 

  (.287: 1419)جعفری تبریزی، ننموده است 
 همچنین گفته شده: 

حق تربیت طفل، متضمن اختیار تنبیه او نیز هست؛ زیرا تنها به وسیله منطق و 
طاعت ایجاد نمود، بلکه باید در مواردی، از توان در طفل حس احترام و اعقل نمی

بیم تنبیه و در بعضی از مواقع، از خود تنبیه کمك خواست. البته تنبیه طفل برای 
گاه کردن او به زشتی کاری است که او مرتکب شده و برای ایجاد پشیمانی در  آ
اوست، لذا در تنبیه باید دقت شود که مطابق با روحیه طفل باشد، از قبیل 



 

یحت، سرزنش، بازداشت، کتك و امثال اینها تا طفل را به وسیله آن از تکرار آن نص
 (.377/ 3: 1418)طاهری، عمل بازبدارد 

فقیهان برای اثبات جواز تعمیم استعمال واژه تعزیر و تأدیب بر سایر مصادیق تنبیه و مجازات، 
 شود.ز این ادله پرداخته میاند که در این جا، به ذکر تعدادی اگوناگونی برشمرده هایدلیل

 دليل اول: مفهوم لغوی تعزیر و تأدیب

نظریه تعمیم تعزیر و تأدیب به سایر مصادیق تنبیه و مجازات، استناد به مفهوم  ترین دلیلمهم
در توضیح این دو واژه گفته شد:  ،(70: 1425)مکارم، های تعزیر و تأدیب است لغوی واژه

 ؛(214 - 212/ 7: 1414)زبیدی، منع  ش از دوازده معنا مانند رد واهل لغت برای واژه تعزیر بی
و ضرب  (214 -212/ 7: 1414)زبیدی، سرزنش و مالمت  ؛(406/ 2: 1314)فیومی، تأدیب 
شد که معنای برداشت  ،اند که از مجموع معانی ذکر شدهذکر کرده( 184/ 9 :)همانشدید 

گرفته است.  آن نشأتسایر معانی هم از  اصلی این واژه همان معنای رد و منع است و
 ،(206/ 1: 1416)ابن منظور، همچنین واژه تأدیب در لغت به معنای تعلیم و تربیت، خواستن 

 (. 203/ 1: 1375)بستانی، مجازات کردن و کیفر دادن، آمده است 
 باید گفت: اسباب و عوامل ،اگر معنای اصلی تعزیر را رد و منع بدانیم ووعلشمادالل:

منع  تواند کودک مجرم را از تکرار جرممی ـ مثل ضرب، توبیخ، محرومیت و تهدیدـ زیادی 
مجرم  ،کند. همچنین اگر واژه تعزیر را به معنای یاری کردن بدانیم، در حقیقت با اجرای تعزیر

ایم که در این صورت باز را برای تسلط بر خویشتن و جلوگیری از تکرار جرم، یاری کرده
تواند ضرب، تهدید، توبیخ و... باشد. با یاری کردن برای جلوگیری از تکرار جرم می مصادیق

اند، به لحاظ توجه به این مطلب، اگر اهل لغت واژه تعزیر را در معنای ضرب به کار برده
. اما در مورد واژه تأدیب که اگر (35: 1366)مکارم، باشد استعمال غالبی و مصداق شایع آن می

باز باید گفت: اسباب  ،های اخالقی بدانیمها و فضلیتمعنای دعوت به سوی نیکیآن را به 
 ،های گوناگونی باشد که در نتیجهتواند به روشدعوت به فضایل و محاسن رفتار می

 محدودیتی در مصادیق اجرای تعزیر و تأدیب به حسب معنای لغوی وجود ندارد. 



 

ه تعمیم شیوه اجرای تعزیر و تأدیب به سایر داللت استدالل فوق بر نظری  ردلولرب م :
  :مصادیق تنبیه و مجازات با چند اشکال مواجه است

در مورد حجیت قول لغوی باید گفت: اگر از قول او یقین پیدا شود که به  ش کهللشول:
آور باشد محل بحث است که آیا از ظنون خاصه کنیم، ولی اگر گمانیقین خود عمل می

بر مبنای  بوده و تنهایا از ظنون مطلقه باشد بر حجیت آن اقامه شده  است که دلیل خاص
 (.  380/ 1)محمدی، انسدادی حجت است 

: تعیین معانی مختلف تعزیر و تأدیب به عهده اهل لغت است، اما اینکه بر ش کهللدو 
، به شویماساس قول ایشان قائل به توسعه مصادیق تعزیر و تأدیب در حقوق کیفری اسالم 

 عهده مجتهد است. 
شود: استناد به قول لغوی برای معلوم می ،با توجه به اشکاالت وارد بر استدالل فوق

تعیین معانی مختلف تعزیر و تأدیب مفید است، ولی این دلیل توان اثبات توسعه مفهوم این 
 ندارد. را در حقوق کیفری اسالم  دو عنوان به سایر مصادیق تنبیه و مجازات

 : مصادیق مختلف اجرای تعزیر در روایاتدليل دوم

مصادیق  ها،در باب تعزیرات در منابع حدیثی شیعه وجود دارد که در آن متعددی اتروای
 ـ مانند نهی از جرم، نصیحت و موعظه، حبس و آلوده نمودن لباسـ مختلف اجرای تعزیر 

. اکنون به بیان شدبامیهای تعزیر که این مطلب، حاکی از کثرت شیوهاست استفاده شده 
 پردازیم:میها و چگونگی استدالل به آنها برخی از این روایت

ل وشی لشول:ل
لْرِنل لشْاُحَخْ ِن لَمِن لِم َخ  لْرِن ِد لُ َح َّ لْرِن ْحَ َد

َ
لأ لَمْن ْصَحهِرَمه

َ
لأ لِ ْن ٍة لِمدَّ لَمْن َو

لَمل لُمَاْ َ هَن لْرِن لشْاَرهِمِم لَمِن لُمَ ْیٍد لْرِن ْضِب لشامَّ لَمِن لَمْنلَمِت ٍد لشْاَ َدشِئِميِّ شٍح لَوبَّ ْن
عِل لشااَّ ِريلَمْبِد

َ
لَقهَلللأ لِإَذش ُوُلللَقهَل: ْ َ للشابَّ

َ
یٌبللَخِب ٌثللأ ْ َ لِخْمِز

َ
لأ ْو

َ
َفَاْ َسلِف ِعلل؛أ

لَولَاِکْنلِف ِعلَ ْ ِمَظٌةلَولَرْتُضلشْاُتُر َرةِل  جراح مدائنی از امام جعفر صادق؛ َحدٌّ
گری بگوید: تو انسان پلیدی هستی یا بگوید: تو کند: اگر شخصی به دینقل می



 

کنند و شود، ولی او را نصیحت میخوك هستی، حد شرعی بر وی جاری نمی
 (.203/ 28: 1409)حر عاملی، شود مقداری مجازات می

ل وشی لدو :ل
  ِ

َ
لَمْنلأ ُک ِ يِّ لَمِنلشاخَّ ْ َفِايِّ ِر ِعلَمِنلشامَّ

َ
لْرُنلِإْرَبشِه َملَمْنلأ ِ َيللَبشْاُ ْؤِ ِم َنلَمِايُّ

ُ
أ

لِ ْنللِرَبُوٍللشْخَاَاَسل ًة ُذِنللُد َّ
ُ
لَولَحَبَخعُللأ َرُع لَفَضَب لشْاُ ْتَاَمُة ُة َمه َّ لشازَّ لَفَرهَللَهِذ ِ َیٍة  ؛َوهِ 

کند: مردی را که گوشواره دخترکی را از نقل می منینؤسکونی از امیرالم
مورد او قضاوت کند.  آوردند تا در گوشش ربوده بود به خدمت حضرت علی

سپس او را تازیانه زد و  .آشکار و وحشیانه است حضرت فرمود: این کار هجوم
 (.114/ 10: 1413)طوسی،  حبسش نمود

ل وشی لم  :ل
لْرِنل لَحْفِص لَمْن لُمَ ْ ٍب ِري

َ
لأ لشْرِن لَمِن لِرِإْمَمهِد ِ لشْاُحَخْ ِن لْرِن لَمِايِّ لْرُن ُد ُ َح َّ

رِل
َ
لَمْنلأ عشْاَبْخَاِبيِّ ِ  ُبلشْاُ ْؤِ ِم َنلليلَمْبِدشااَّ

َ
ِ َيلأ

ُ
لُوِوَدلَ ْحَ لل ِرَبُوٍلللَقهَل:لأ

ِ  ُبشْاُ ْؤِ ِم َنللَ ُوٍلللِفَبشِشل
َ
لأ لِرِع َ َب

َ
ٍةللَفأ

َ
َثلِفيلَ ْخُبأ حفص بن بختری به  ؛َفُا ِّ

گوید: مردی را که در بستر مرد دیگری با او خوابیده می نقل از امام صادق
آوردند. حضرت دستور داد او را آلوده به کثافات  حضرت علیبود، خدمت 

 (.163/ 28: 1409)حر عاملی،  کنند
صحیح و قابل استناد است، ولی روایت دوم  یسند از حیث روایت اول رب م لممدی:

باشد، موثقه است به جهت سکونی که فردی عامی و مورد اعتماد در نقل حدیث می
 باشد.صحیح و قابل استناد می نیزسوم  روایت .(426: 1407)نجاشی، 

که نسبت ناپسندی است این روایات در مقام بیان مجازات تعزیر فردی  ووعلشمادالل:
 دختری را ربوده و یا در بستر مرد دیگری خوابیده عام گوشواره منی داده یا در مألؤرا به م
کی از تعدد مصادیق که این مطلب حااست هایی پرداخته ، به بیان برخی از عقوبتاست

امر به تعدد مجازات )ضرب و  ،باشد. همچنین در روایت دومتعزیرات در مقام اجرا می
که این مطلب، حاکی از تعدد مصادیق تعزیر و منحصر نبودن در ضرب، است حبس( شده 



 

 ،. عالوه بر این، گاه رعایت تناسب جرم ارتکابی با نوع مجازاتباشدمیحتی برای یک جرم 
مانند روایت سوم که واژه مخروئه در آن به  ؛تعدد مصادیق تعزیر در اجرا شده استموجب 

ی مدفوع انسان است و تناسب با جرم ارتکابی دارد؛ زیرا وقتی دو جنس مذکر در بستر امعن
خوابند و قصد عمل زشت لواط را دارند باید به مدفوع انسان آلوده گردند تا تنفر واحدی می

 (.  77: 1366)مکارم، شان حاصل شود و دیگر به دنبال آن نروند یشدیدی از آن برا
تعزیری در  شود: تعدد مصادیق اجرای مجازاتمعلوم می ،با توجه به استدالل فوق

 باشد. های مذکور حاکی از عدم انحصار اجرای آن به ضرب با تازیانه میروایت

 ت   دليل سوم: مصادیق مختلف اجرای تأدیب در کتاب و روایا

های تنبیه و حتی تأدیب کودک برای امور اخالقی در در باب روش متعددی اتآیات و روای
ن کریم و منابع حدیثی شیعه وجود دارد که در آنها از مصادیق مختلف اجرای تنبیه و آقر

از  حکایتکه این مطلب، است استفاده شده ـ مانند قهر، برخورد تند و تهدید ـ تأدیب 
بالغ دارد. اکنون به بیان برخی از ناتنبیه برای افراد بالغ و به طریق اولی برای  هایکثرت شیوه

 پردازیم:میو چگونگی استدالل به آنها  اتاین آیات و روای
 اول: آیه 

ل ُر ُهنَّ لِفيلشْاَ َضهِوِعلَولشْضِب لَولشْهُجُبوُهنَّ لَفِتُظ ُهنَّ ِ يلَ َخهُف َنلُ ُش َرُهنَّ  ؛َولشاَلَّ
و ]شان بیم دارید، پند و اندرز دهید زنان را که از سرکشی و مخالفتآن دسته از 

اگر هیچ راهی جز شدت ]در بستر از آنها دوری نمایید و  [اگر موثر واقع نشد
 (.34)نساء: آنها را تنبیه کنید [ شان نبودعمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایف

  آیعلدو :
لَیُر ُا َنل لَ ه لَمَا  لشْصِبْب لَوِ  َلًللَو لَهْجبًش لشْهُجْبُهْم  [دشمنان]و در برابر آنچه  ؛َو

 (. 10)مزمل: گویند، شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین می
ل:ل وشی لشول

لُمَاْ َ هَنل لْرِن ِع لَمْبِدااَّ لَمْن لشْاَجْهِم لْرِن لَههُ وَن لَمْن ِر ِع
َ
لأ لَمْن ْحَ َد

َ
لأ لَمْن لَمْمُهْم َو



 

لَول ِري
َ
لأ لِإَنللْتَفبٍلَمْن ِريلَقهَل:

َ
لِإَا لأ لشاِلْرُنللَ ُوٍلللَ َظَب لَو لَیْ ِشي لشْرُمُع لَ َتُع َو

ْ َ ه لشادُّ لَحاَّ لَفهَ َق لَاُع ِريلَ ْراًه
َ
لأ َ ُع لَفَ هلَکاَّ ِبلَقهَل

َ
لشْْل ِکٌئلَمَا لِذَ شِع عبدالله  ؛ُ اَّ

دید که کند: پدرم مردی را نقل می بن سلیمان صیرفی از امام محمد باقر
در حالی که پسر در راه رفتن بر بازوی پدرش تکیه  ،رفتندهمراه پسرش راه می

کرده بود. پدرم دیگر به سبب تنفر از این رفتار پسر، تا زمان رحلتش با وی سخن 
 (.502/ 28: 1409)حر عاملی، نگفت 

لو :ل وشی لد
َیهٍدلَمل ْصَحهِرَمهلَمْنلَمْهِللْرِنلِر

َ
ٍةلِ ْنلأ ِعلْرِنلَولَمْنلِمدَّ ْنلَیْحَ  لْرِنلشْاُ َبهَ ِكلَمْنلَمْبِدلشااَّ

عِل لَمْبِدشااَّ ِري
َ
لأ لَمَا  لَدَخْاُ  لَقهَل: هٍ  لَم َّ لْرِن لِإْمَحهَق لَمْن لِرَ ْوٍعللَوَبَاَة لِإَايَّ َفَمَظَب

ْخَ شِ َكل... َبَكلإِلِ ِذيلَغ َّ َبَكلِايلَقهَللشاَّ ِذيلَغ َّ عمار نقل  اسحاق بن ؛َقهِطٍبلَفُرْاُ لَ هلشاَّ
آلود به من نگاه کرد. عرض ای غضبرفتم و امام با چهره کند: نزد امام صادقمی

کردم: چه چیزی نظر شما را نسبت به من عوض کرده است؟ فرمود: همان چیزی که 
 (.230/ 12)همان: رفتار تو را نسبت به برادران ایمانی عوض کرده است 

عبدالله  نیز هرچندروایت دوم  .تناد استروایت اول صحیح و قابل اس رب م لممدی:
، ولی در نقل حدیث مورد اعتماد باشداست، در میان راویان می بن جبله که فردی واقفی

  (.216: 1407)نجاشی، موثقه است پس حدیث باشد، می
آیه اول در مقام بیان مراتب اصالح زن به پند و اندرز، قهر و دوری کردن  ووعلشمادالل:

تنبیه بدنی اشاره کرده است. همچنین در روایت اول و دوم با توسل به برخی از  و در نهایت
به اصالح رفتار نامطلوب پرداخته شده است. عالوه بر  ،مانند قهر و برخورد تند ،انواع تنبیه

های تنبیه افراد بالغ در مورد شیوه ـ به جز روایت اولـ این، اگرچه خطاب تمامی مستندات 
فت بیشتری هستند، باید تعدد مصادیق تعزیر و أنجایی که کودکان نیازمند راست، لکن از آ

 تأدیب در حق ایشان هم اعمال گردد.
منحصر  ،های اجرای تعزیر و تأدیب کودکشود: شیوهبا توجه به استدالل فوق معلوم می

 به ضرب با تازیانه نیست. 



 

 شناختی تغيير رفتار نادرست کودکهای روانشيوه

های اجرای تعزیر و تأدیب کودک بزهکار و هنجارشکن را در دانش احث شیوهعمده مب
های کاهش رفتارهای نامطلوب، به توان در بحث تغییر رفتار کودک و شیوهشناسی میروان

 . کردهای مثبت یا منفی، بررسی صورت روش

 های منفی کاهش رفتار روش (الف

های منفی کاهش رفتار، کاهش کار بردن روشاز به  ،شناسان تغییر رفتارهدف اصلی روان
ها دارای عوارض جانبی البته از آنجایی که این روش .باشدرفتارهای نامطلوب می مستقیم
 پردازیممیترین آنها اند که اکنون به بیان مهمهای تنبیهی هم شهرت یافته، به روشهستند

  .(330: 1377)سیف، 

 روش اول: تنبيه کردن

به منظور  ،ارائه یک محرک آزاردهنده پس از انجام یک رفتار نامطلوب :ت است ازتنبیه عبار
کاهش نیرومندی رفتار نامطلوب. در حقیقت محرک آزاردهنده، همان محرکی است که 
خالصی از آن باعث افزایش رفتار مطلوب و کاهش احتمال بروز پاسخ نامطلوب در آینده 

های تربیتی در انواع تنبیه، شکل بدنی آن، یکی از روش. در میان (9: 1387)زارعی، شود می
برخی به کلی منکر نقش  ،اصالح رفتارهای نادرست کودک است که با توجه به پیامدهای آن

مراحل تنبیه  ازآن را آخرین مرحله نیز برخی دیگر  .(215: 1379)اوزمن،  اندتربیتی آن شده
: 1381)حسینی، اند های تربیتی داشتهایر روشکودک دانسته و همواره سعی در به کار بردن س

گوید: کودک از چهار الی هفت ژان پیاژه که در مورد منع تنبیه بدنی کودک می مثالً  ؛(13
شود و این انتقال باعث دلهره، اضطراب و سالگی از یک مرحله زندگی وارد مرحله دیگر می

و  نمودو تنبیه بدنی کودک پرهیز  ، بدین جهت باید از عصبانیتگرددمیگاهی پرخاشگری او 
همچنین جان  (.126: 1378)دشتی: های موجود آشنا کرد او را با محبت و استدالل با واقعیت

کرد، بدین جهت استفاده الک از به کار بردن استدالل و منطق در تربیت کودکان طرفداری می



 

اند کودکان، مستعد و فهمیدهکرد و عقیده داشت: توصیه نمی ،از روش تنبیه برای تربیت کودک
باز داشته شوند و  برانگیخته شوند یا خطایی که از آن و فضیلتی وجود ندارد که باید برای آن

، بدین استبدترین روش تربیتی  ،گوید: تنبیه بدنینتوانند بر آن متقاعد شوند. وی در ادامه می
له به کار رود و قبل از اقدام به وسیله و در آخرین مرح آخرین ،جهت باید در اصالح کودکان

معتقد است: برای اصالح و تربیت  وی. شودتر به کار برده مالیم هایتنبیه بدنی باید راه
بسیار کم به سیلی نیاز خواهد بود؛ زیرا همواره کودک از دستور پدرش سرپیچی  ،کودک

 سریعد خیرهزشت که کودکان در آن مست کند، البته منع کردن از بعضی کارهاینمی
 .(72-71: 1385)کرمی، آنها را مستحق تنبیه بدنی بسازد  باشند، ممکن استمی

های تعزیر و تأدیب، البته به توان ادعا کرد: تنبیه به شکلمی ،دانشمندان هبا توجه به نظری
 .باید آخرین روش تربیتی و اصالحی کودک باشد ،وسیله شالق یا هر ابزار دیگر

 شیروش دوم: خامو

رفتاری که قباًل تقویت شده برای مدتی تقویت  ،فرایندی است که طی آن ،خاموشی
شده و به توقف کامل از شدت صدور آن رفتار کاسته  ،گردد که در نتیجه بعد از مدتینمی

همراه با  ،حال چنانچه خاموشی یک رفتار نامطلوب .(330: 1377)سیف،  گرددمیمنجر 
تر خواهد بود. ر رود، به مراتب روش خاموشی مؤثرتر و اثر بخشرفتار مطلوب به کا تقویت

کودکی که به علت دشنام دادن بیش از حد مورد شکایت والدینش قرار گرفته و  :مثال برای
دهی او را لجاجت بیش از اندازه وی کشف کرده است، در پدر بعد از تحقیق، علت دشنام

پایین و عدم درک صحیح کودک، عدم توجه این صورت بهترین روش تأدیب با توجه به سن 
 باشد. های خوب او میو تقویت کردن حرف اودهی به دشنام

 روش سوم: محروميت

مدتی از دریافت تقویت  او را برای ،زدهرفتار نامطلوبی که از کودک سر دلیلدر این روش به 
تعزیر و تأدیب  ششاید بتوان گفت: بهترین رو .(459)همان: )پاداش( محروم خواهند کرد 



 

سازی او از محلی باشد که کودک بزهکار و هنجارشکن در مسائل اخالقی و عرفی، محروم
شده است. مانند کودکی که به علت تقویت شدن از طرف دوستانش در در آن تقویت 

باید برای مدتی به مدرسه دیگری انتقال  ،ای دست به عمل خالف شرع زده استمدرسه
ر این صورت، ممکن است این روش نتیجه عکس بدهد و باعث افزایش داده شود. در غی

 گردد. رفتار نامطلوب

 روش چهارم: جریمه کردن

: 1377)زارعی، گردد رفتار نامطلوبش کم می دلیلکودک به های در این روش، مقداری از تقویت
عمد خراب کرده یا مانند کم کردن پول تو جیبی برای کودکی که وسایل مدرسه دوستش را به  ؛(9

ای تواند نقش تربیتی سازندهاست، می نمودهکم کردن حقوق کارمندی که از قوانین اداره تخلف 
برای ایشان داشته باشد. شرط استفاده از این روش این است که کودک برای مدتی تقویت 

ار نامطلوبش رفت دلیلهای او را به دریافت کرده باشد تا در حال حاضر بتوان مقداری از تقویت
کودک بتواند با اصالح رفتار نادرست خود،  تا کم کرد. همچنین جریمه نباید خیلی سنگین باشد

سازی و جریمه کردن این است که در روش آن را جبران کند. تفاوت دو روش محروم
جریمه کردن، مقداری  ماند، اما در روش، فرد مدتی از دریافت تقویت محروم میسازیمحروم

 (.9)همان: شود از او پس گرفته می هایی که قباًل دریافت کردهکنندهتقویتاز 

 روش پنجم: جبران کردن

شود تا شود از او خواسته میدر روش جبران کردن، وقتی یک فرد مرتکب رفتار نامطلوبی می
 مثاًل اگر ؛(460: 1385)سیف، رفتار بپردازد  برای جبران عمل خالف خود به اصالح آن

شود تا وسایل او را برگرداند و از دکی وسایل دیگری را دزدیده باشد از او خواسته میکو
 طرف مقابل عذرخواهی نماید. 

ند مستقاًل از یک روش نتواگاهی قاضی دادگاه اطفال یا والدین و مربیان نمی :نکته پایانی
مناسب است با توجه  ،کاهش رفتار برای اجرای تعزیر و تأدیب کودک بهره ببرند که در نتیجه



 

 از ترکیب چند روش بهره ببرند.  ،به سن و نوع جرم ارتکابی
است موجب شده  ،های منفی کاهش رفتارآثار و عوارض نامطلوب روش  ردلولرب م :

اکبر سیف بگویند: باور مانند دکتر علی ،علوم تربیتیمتخصصان و  انشناستا برخی از روان
همان کاری را کرد که با  ،های مثبت کاهش رفتارا روشقطعی داریم که چنانچه بتوان ب

در  .(458)همان: های منفی دوری گزید پذیرد، باید از روشهای منفی صورت میروش
اند؛ زیرا خود دکتر ها نپرداختهجواب باید گفت: این گروه از مخالفان به طرد کامل این روش

های ردی پیش آید که استفاده از روشگوید: با این حال ممکن است مواسیف در ادامه می
های تعزیر و بر این، در شیوه عالوه .(458)همان: ناپذیر باشد اجتناب ،منفی کاهش رفتار

شد که به مراتب تنبیه از مالیم به  .(34 :نساء) تنبیهی کودک اشاره به برخی روایات و آیاتی
های مانند روشـ آسیب های کمشدت اشاره دارد که در هر صورت تا امکان استفاده از روش

های دیگر نیست. همچنین بسیاری از باشد، جایی برای روش ـ مثبت کاهش رفتار نامطلوب
بسته به  و باشدهای منفی میحاصل عدم رعایت اصول صحیح اجرای روش ،این معایب

 های مثبت یا منفی کاهشنوع جرم یا هنجارشکنی در امور اخالقی باید به انتخاب روش
 :مثال برای ؛ها صرف نظر نمودتوان به طور کامل از این روشرفتار کودک اقدام نمود و نمی

کند منتظر تنبیه طبیعی شد، بلکه باید توان برای کودکی که دستش را داخل پریز برق مینمی
او را متوجه کار اشتباهش کرد. همچنین کودکی که در مدرسه  ،با تذکر و گاه برخورد تند

اگر از روش محرومیت از محیط برایش استفاده نشود و همچنان در  ،ی انجام دادهعمل زشت
 توان به اصالح و تربیت او اقدام نمود. همان مدرسه تقویت دریافت کند، نمی
های منفی کاهش رفتار دارای منافع و گردد: روشبا توجه به مطالب فوق معلوم می

ها را کنار در هر صورت، نباید اصل این روش برخی از معایب بسته به شکل اجرا هستند که
 گذاشت، بلکه باید به اصالح و رعایت قواعد روشی آنها پرداخت.      

 های مثبت کاهش رفتارروش (ب

جای کاهش مستقیم رفتارهای نامطلوب، رفتار درست جایگزین رفتار  ها بهدر این روش



 

 دلیلپردازد و به می ایرفتار مطلوب تازهکودک به انجام  ،گردد. به عبارت دیگرنامطلوب می
در نتیجه به تدریج رفتار مطلوب جانشین رفتار نامطلوب  .کندتقویت دریافت می ،این کار

  (.322: 1377)سیف، خواهد شد 

 روش اول: تقویت تفكيكی رفتارهای دیگر

شود که در یتقویت م ،جز رفتارهای نامطلوب اوه در این روش، هرگونه رفتار مطلوب کودک ب
و برای آنها تقویت  دهدمیجز رفتار نامطلوب انجام ه کودک رفتارهای متنوع زیادی را ب ،نتیجه

های مثبت کاهش رفتار به هر حال، این روش یکی از روش .(9: 1387)زارعی، کند دریافت می
مطلوب است که به سرعت رفتار نا آنامتیاز این روش  .است؛ زیرا عنصر اصلی آن تقویت است

سپارد روش، کودک را به والدینش می مربی در این .(456: 1385)سیف، دهد کودک را کاهش می
گویی، سایر رفتارهای مطلوب او را تشویق کنند برای خاموشی رفتار دروغتا خواهد و از آنها می

 تا در سایه تقویت آنها، رفتار نامطلوبش رو به خاموشی بگذارد.

 كی رفتارهای ناهمسازروش دوم: تقویت تفكي

در این روش از طریق تقویت نکردن رفتار نامطلوب و تقویت رفتاری که با آن مغایر یا 
تفاوت این روش با  .(457)همان: شود ناهمساز است، به کاهش رفتار نامطلوب اقدام می
 شد، اماجز رفتار نامطلوب تقویت میه روش قبلی در این است که در قبلی هرگونه رفتار ب

 ؛)همان(رو تاکید فقط بر تقویت رفتار مغایر و ناهمساز با رفتار نامطلوب است در روش پیش
های خود علم شده کالسیفعالی مزاحم فراگیری همکودکی که به علت بیش :برای مثال

به کارهای که و موجب شود  گرددنظمی او است، هرگاه به فعالیتی بپردازد که مانع بی
 گردد.ا در برابر آنها تقویت میتنه ،خودش بپردازد

 نتيجه

  به شرح ذیل است:نتایج به دست آمده از این نوشتار، 



 

های اخالقی کودکان در قالب دو فرع فقهی در فقه امامیه ترک بزهکاری و ناهنجاری. 1
ای معین نکرده و تعزیر و تأدیب بیان شده است. تعزیر عقوبتی است که شارع برای آن اندازه

مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد تعیین 
تربیت همراه با تنبیه، به عنوان وظیفه والدین در قبال فرزندان و معلم در  :فقها برای دو معنا

 قبال متعلم و یا تأدیب مترادف با تعزیر.
  :تأدیب افراد وجود داردهای تعزیر و بین فقیهان حداقل دو نظریه در مورد شیوه. 2

ای مانند: مضمون انحصار اجرای تعزیر و تأدیب به ضرب با تازیانه است که به ادله :اول
 برخی روایات و اتفاق غالب فقهیان، استناد جسته است. 

که بیانگر  اتیآیه و روای ،ای مانند: مفهوم لغوی تعزیر و تأدیببه ادلهای عدهدوم؛ 
 ن دو هستند، تمسک جسته است. مصادیق مختلف اجرای آ

نیست؛ زیرا این دسته روایات تنها به مصداق  فتنیز نظر این پژوهش دیدگاه اول پذیرا
شایع این دو فرع فقهی اشاره داشته و برخی از فقیهان هم تردید در انحصار به ضرب کرده و 

 اند.معتقد به توسعه برای مصادیق تعزیر شده
رای تعزیر و تأدیب کودک بزهکار و هنجارشکن را در های اجعمده مباحث شیوه. 3

های منفی و مثبت توان در بحث تغییر رفتار کودک و برخی از شیوهشناسی میدانش روان
مانند تنبیه، جریمه، جبران، محرومیت و تقویت تفکیکی رفتار ـ کاهش رفتار نامطلوب 

حث تعزیر و تأدیب کودک بررسی نمود. از نظر این پژوهش هردو شیوه در بـ ناهمساز 
 موجب شود تا ،های منفی کاهش رفتارکارایی دارد و نباید آثار نامطلوب برخی از روش

د؛ زیرا این گروه از مخالفان به طرد نهای منفی دوری گزینبرخی از مربیان از اصل روش
 اند.ها نپرداختهکامل این روش
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