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چکیده

آمار فرزندکشی ثبت رسمی درسال  1399درايران  75نفر بود .نگرانی از رشد روز افزون اين حوادث ،ضرورت تفکر اساسی
را میطلبد .بازنگري در مواد  301و  306قانون مجازات اسالمی مصوب1392که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را به عنوان
مجازات اين جرم در نظر گرفته است با شرايط موجود جامعه بازدارنده نيست؛ چراکه اين عدم تناسب نتوانسته در کاهش
نرخ فرزندکشی موثر باشد .براي رفع اين معضل با شرايط فعلی چه تدابير و راهکارهاي کمهزينه و سريع میتواند موثر واقع
شود؟ هدف اين مقاله بيان پاسخ ها به اين پرسش در قالب روش توصيفی و تحليلی است  .البته يافتههاي موجود از بررسی
مقاالت پژوهشگران در اين زمينه به اين نتيجه رسيد که کارهاي فرهنگی و آموزشی در درجه اول حل معضل فرزند کشی
است و به اين مقوله کمتر پرداخته شده است .البته اقداماتی همچون بسيج رسانه ،تدارک تشکلهايی براي اعتراضات
مسالمتآميز در جامعه براي اين امر از بابت اصالح قانون ،محوريت حمايت از کودک در مجالس وعظ و کالسها و تخصيص
دروس دانشگاهی و تربيت مربی ويژه در آسيب شناسی فرزندکشی با کمک از فيلمها و پويا نمايی و غيره مدنظر قرار گيرد.
در الگوي پدافند غيرعامل اين راهکار گنجانده شده است .در درجه دوم ،نشستهاي کارشناسانه فقها و حقوقدانان عامل
موثري میتواند باشد از بابت همسويی با قانون اخير طرح جوانی جمعيت ،اصالح يا وضع قانون جديد.
واژگان کلیدی :ترميم قانون ،پدافند غيرعامل ،کار فرهنگی ،فرزندکشی ،قانون مجازات اسالمی ،عدم قصاص

مقدمه:
رسم نحس فرزندکشی از شاهنامه تا نادرشاه نه تنها در تاريخ ايران بلکه در زمان باستان و در بعثت حضرت ختمی مرتبت براي
دختران کابوسی بود که حضرت محمد (ص) يکی از اهداف خود در آن جاهليت را نسخ اين رسم پليد غير انسانی دانست .در ايران
نيز نگرانی افکار عمومی و اشخاص دلسوز و سازمانهاي فعال در حقوق بشر داخل و خارج با در نظر گرفتن رشد جمعيت و مقايسه
کاهش جمعيت در سالهاي اخير بر اثر بيماريها ،حوادث طبيعی و نامترقبه و همچنين قتل فرزند تصميمگيران را به واکنش و
حساسيت از بابت تنظيم برنامههايی براي فرزندآوري و راههاي کاهش جمعيت از جمله قتل کودک واداشت .نمونه اخير اين اقدامات
تدوين قانون طرح جوانی جمعيت و حمايت از خانواده مصوب مهر  1400درمجلس محترم شوراي اسالمی بود .
با توجه به اينکه پديده فرزندکشی و خفت مجازات تعبيه شده نسبت به آن در قوانين کيفري کشورمان جز يکی از موارد کاهنده
جمعيت و به نوعی مخالف سياست مترقی فرزندآوري است شايسته است نهادهاي موثر دولتی در چهارچوب اين قانون خاص و پيشرو
حرکت نمايند و همسو با افکار عمومی ،فضاي مجازي و رسانه و همچنين فعاالن عرصه حقوق بشر در داخل و خارج جديت خود را
در رفع معضل فرزندکشی بکار گيرند .متاسفانه درسالهاي اخير در ايران به داليل مشکالت عديده اقتصادي ،سياسی و استرس و
بيماريهاي روانی و غيره ،آمار فرزندکشی در خانوادههاي جوامع کوچک سنتی نسبت به شهرهاي بزرگ بيشتر محسوس بوده است.
بنا به نقل قول مراکز پليس سال  1394آمارفرزندکشی در ايران  21نفر بود (قنبرپور .)1:1400،يک قاضی کيفري در بابل آمار
فرزندکشی را  75نفر در انتهاي سال 1399اعالم نمود؛ در آمريکاي  350ميليون نفري آمار  450نفرقتل فرزند ثبت شده است.
البته اين موارد آمار رسمی و قانونی قتل هاي ثبت شده است .آمار قتل هايی که هرگز منشا آن مشخص نمیشود گذشته از داليل
روانی و جنسی والدين و ترس ناشی از به خطر افتادن موقعيت پدر از بابت افشاي اين راز مثال تجاوز يا سوءاستفاده جنسی يا وادار
نمودن کودک به کارهاي خالف و غيره هرگز اعالم نمیشود.
 -1بیان مساله  :عوامل موثر در قتل فرزند توسط پدر که از سوي صاحبنظران درجه بندي شده است:
 -1اختالالت روانی و اعتياد  -2فقرو مشکالت اقتصادي  -3تفکر سنتی پدران در خانواده به طورمثال  :بارداري ناخواسته دختر و
رابطه او با پسران و بالعکس ازدواج پسر با دختري که خواسته والدين و مشورت شده با آنها نيست و يا ارتباطات خانوادگی افراطی
نظير چشم هم چشمی ،رقابت و به رخ کشيدن و غيره -4 .کم کاري و عدم احساس مسئوليت ديگر نهادها در کاهش فشار بر پدر:
قوه مجريه در عدم آموزش الزم براي کودکان در مدارس از بابت برخوردهاي دفاعی الزم با حاالت و اختالالت والدين در خانوده و
آمادگی کودکان براي مواجهه و واکنش مناسب در مورد اين روابط و نيز عدم تخصيص کتب آگاهی بخش براي کودکان و تدارک
مربيان متخصص در مشکالت اجتماعی( .زنگی آبادي و همکاران)78 :1398،
قوه قضاييه :سختگيري بر پدرانی که خود را در قتل فرزند محق می دانند( .قاضی  ،مشاور و مجري)
قوه مقننه  :تدارک و جايگزينی قانون ضعيف با يک قانون قوي و حامی کودک و بازدارنده تا آسيبهاي قتل توسط پدربه حداقل
برسد .اين مقاله ضمن بيان خال قوانين  301و  306قانون مجازات اسالمی فعلی و با تاکيد بر حمايت از اطفال ،عوامل مغفول مانده
دراين قتل ها را بهکمک الگوي پدافند غيرعامل بررسی و تشکيل پرونده شخصيتی افراد را يکی از اهداف کاهش اين جرم میداند.
-2روش تحقیق :روش توصيفی و تحليلی اين پژوهش با درنظر گرفتن افکار صاحبنظران جامعه شناسی و روانشناسی و علوم دينی
در کنار حقوقدانان ارزنده مورد نظر پژوهشگر مقاله بوده است.
 -3پیشینه بحث :گزيدهاي از آثار درج شده در مجالت معتبر علمی و نشريات و وب سايتهاي ديگر در زمينه قتل فرزند توسط
پدر در اين مقاله بررسی شده است .لذا جهت اجتناب از موازي کاري سعی شد پژوهشهاي قبلی تا آنجا که همسو با اهداف اين
مقاله باشد ،مورد استناد قرار گيرد و نقايص و خال پژوهشهاي قبلی که بيشتر در زمينه عدم پردازش به جنبههاي حمايتی کودکان

از سوي نهادهاي غيردولتی و دولتی بوده با پردازش  ،ترميم و اصالح قوانين موجود در اين مقاله مورد بحث و توجه قرار گيرد و
راهکاري معقول و کم هزينه براي قانونگذار و ناظر و مجري در جهت حل اين مشکل مطرح گردد .فرهنگ سازي و رشد دانش
عمومی براي مقابله با اين قبيل بحران ها و معضالت در نوآوري الگوي پدافند غيرعامل به طور مشروح در مقاله گنجانده شده است .
اين شيوه به نوعی جهتگيري جديد و نوينی است در راستاي تحقيقات ديگر محققان در مقوله فرزندکشی .اين ايده رويکردي ايجابی
آموزشی و فرهنگی دارد نه سلبی که در صالحيت نهادهاي دولتی است ولی در موضوع پدافند غيرعامل در زمينه مشاوره به نهادهاي
قضايی و اجرايی چند طرح تدارک شده که در جاي خود اشاره میشود.
 – 4فرضیات تحقیق :درتبيين فرزندکشی نيز مولفه هاي اساسی و فرعی ايفاي نقش دارند.
 -1-4متغیرهای اصلی در قتل فرزند :
سواد و بازدارندگی آن در قتل بیشک موثر است ولی سوال مهم اين است قتل توسط پدران باسواد را با چه منطقی می توان توجيه
نمود؟ قدرت تمييز خوب يا بد در کنار آموزش درست اثر گذاري عميقی در کمال و پختگی انسانها دارد و به ياري اين سرمايه علمی
کنترل هيجانات به راحتی متصور خواهد شد چه بسا بیسوادان شکل گرفته در محيطهاي اخالقی بسيار پختهتر از افراد باسواد به
کنترل هيجانات درونی خود اقدام کنند .نمونه اين امر در شکلگيري شوراهاي حل اختالف با برخورد ريش سفيدان در حل و فصل
اختالف و داوريها شاهد هستيم  .بی شک بهره مناسب از سواد و داشتن تجربه در مخاطرات اجتماعی در پختگی پدران به هنگام
بروز خشونت و کنترل آن در پشيمانی از انجام اموري چون فرزند کشی مناسب خواهد بود.
از ديگر عوامل موثر در قتل فرزند شيوع اختالالت روانی در بين پدران است .اهتمام در شناسايی و کشف اين افراد مبتال به
بيماريهاي افسردگی ،شيزوفرنی حايز اهمييت هستند (ثمري ) 397 : 1397 ،شايد اين اشخاص در جريان اين بيماري روحی
خطرناک خود قرار نگيرند مسئوليتی است بر عهده آن خانواده و بستگان و همراهان اين قبيل پدران تا با همکاري خانواده جهت
درمان و حفظ امنيت خانواده و جامعه احساس تکليف کنند و اين قبيل بيماران هرچه سريعتر در مراکز درمانی الزم تحت مداواي
روانپزشک قرار گيرند.
اميد بر اين است که در جامعه با يک برنامهريزي هوشمندانه و هم راستا با اهداف مترقی علم جمعيت شناسی پتانسيل انسان ماهر
و نخبه و تاثيرگذار مورد توجه و تشويق قرار گرفته و از ديد تصميم گيران دور نماند.
( -2-4متغیرهای فرعی) :تربيت ناصحيح از سوي والدين عامل فرعی و درجه دوم در قتل اطفال بشمار میآيد .حسب گفته صاحب
نظران متاسفانه نقش خانوادههاي ايرانی امروزه در تربيت فرزندان  %30است (قوي قلب ،) 2:1400،متخصصان علوم رفتاري افزايش
فاصله فکري موجود بين والدين سنتی و کودکان را يکی از عوامل نهفته و قابل تامل در خشونتهاي خانوادگی ارزيابی میکنند  .اين
وابستگی فرزندان به والدين در نوع اشتغال و مکان زيست  ،پيوندهاي نسبی و سببی خانوادهها بيانگر عمق اين فاصله و بروز
ناهنجاريهاي موجود است .پدري که در روستا به کار دامداري و يا زراعت میپردازد و در انتظار کمک فرزندان به رونق کار و مشارکت
در تامين معيشت خانواده است با شروع تحصيل فرزند در شهر با نوعی کم اطالعی از آداب و رسوم شهري مواجه میشود که شايد
سبب انزواي کودک و استهزا او در اين محيط جديد گردد که با محيط روستا و امکانات خانواده او همخوانی ندارد يا در اولويت
نمیباشد .صاحبنظران اين نگرش کودکان در اين محيط ها و بضاعت خانواده در عدم تامين اين خواستهها را يکی از عوامل فشار بر
پدر و تداوم آن از سوي فرزند را عامل تحريک حس قتل در پدر معرفی میکنند .در متغير اصلی به بيان نقش سواد و اجتماعی
بودن افراد در اين وقايع به تفصيل پرداختهايم.
عامل ديگر موثر در قتل  ،ناشی از اهمال در تربيت کودک بخاطر عواملی چون محبت افراطی يا تفريطی والدين است .ايجاد سطح
توقع بيش از حد که متاسفانه والدين نسبت به آن سر تعظيم فرو آورده و به قولی تسليم کودک شده در تکرار اين روند سبب فشار

بر پدر و گاه واکنش قتل کودک را در پی دارد که مشابه اين قبيل حرکات درپرونده قتلها اعالم شده است .در هر دو نمونه برخورد
کودک عامل تهييج و سرمنشا اين قتل معرفی شد در حالی که عکس آن يعنی عامل پدر نيز میتواند موثر باشد .رفتار فرزند بی ادب
در خانواده در مقابل پدر میتواند مصداق داشته باشد ،گاه پدر فقيردر مقايسه با همکاران اقدام به سلب مسئوليت از خود می نمايد
و در نهايت سبب قتل میشود .
 -5فرزند کشی :سلب ظالمانه حيات فرزند بوسيله والدين بالغ و عاقل
 -1-5موضوع فرزندکشی دراسالم  :اسالم جامع ترين آيين الهی قتل و جنايت عمدي را سزاوار قصاص دانسته است .يعنی نفس
در برابر نفس  ،هرچند در تفکر امروزي حقوق بشر بحث قصاص سبعانه و غير انسانی تلقی شده اما در واقعيت تعالی فرهنگی اگر
بدرستی از سوي برنامه ريزان کشور و مردم هدايت شود ،مجازات سنگسار متروک خواهد شد .همت در فراهم سازي اين بستر با
تدوين قانون جديد به سرانجام نخواهدرسيد (احمدي ) 2:1399 ،بلکه يک برنامه منسجم براي حذف قصاص زمانی موثر می شود
که کرامات اخالقی مدنظر قرآن و احکام اسالم در حد اعالي خود در بين همه اقشار جامعه تبلور يابد تا نهادهاي مسئول خود بخود
از کاهش اين آسيب ها احساس آرامش کنند و اين هدف سبب کمرنگ شدن قصاص و درکل افت مجازات در جامعه گردد .در شروع
بعثت پيامبر اين نوع آسيبها از جمله دختر کشی با شکلگيري رشد معنوي موجبات آرامش درجامعه مسلمانان گرديد.
 – 1-1-5قرآن( :ترجمه آياتی که مستقيماً فرزند کشی و عمل قتل را نهی کردهاند)؛ سوره  31اسرا  «:هرگز فرزندانتان را از
ترس فقر به قتل نرسانيد که ما رازق آنها و شما هستيم 33 ».اسرا  «:کسی را که خداکشتنش را حرام کرده جز به حق نکشيد و
هرکس مظلوم کشته شود براي وارثش تسلطی بر قاتل قرار دادهايم ».
 32مائده  «:هرفردي انسانی را بدون ارتکاب قتل يافساد در روي زمين بکشد ،گويی همه انسانها را کشته است».
 9تا  8تکوير «:و هنگامیکه از دختران زنده به گور شده باز پرسند آن بیگناهان به چه جرم وگناهی کشته شدند 58-9 ».نحل«:وچون
يکی از آنها به فرزند دختري مژده آيد  ...آيا آن دختر را با ذلت نگهدارد يا زنده به گور کند » ؟ در کنار اين آياتی که نهی مستقيم
فرزندکشی مینمود آيات و رواياتی وجود دارد که به شخصيت افراد میپردازد و همان عامل فرهنگی و درونی انسان ساز است که در
جامعه ما کمتر مورد توجه قانونگذار و کارشناسان علوم اجتماعی و انسانی قرار میگيرد و مهمترين تاثير و کارآيی را در زدودن قتل
فرزند میتواند ايفا کند 5 .جمعه  «:وصف کسانی که عمل کردن به تورات به آنان تکليف شده است ،آنگاه به آن عمل نکردند ،مانند
دراز گوشی است که کتاب هايی را حمل می کنند ».امام هادي (ع)  «:من هانت عليه نفسه فال تامن شره ؛کسی که براي خودش
شخصيت قائل نيست ،از شر او ايمن مباش ».دقت در آيه و روايت ارزشمند اخير مفهومی است که در اين مقاله قصد بيان آن را
داريم از بعد فرهنگی دو نکته نهفته دارد .هرچند توجه به اهميت فرهنگی و آموزشی فرزندکشی جنبه سلبی درونی و انگيزشی دارد
احکام اسالم در زمان تکوين و گسترش اهميت اين ابعاد را بيشتر از قوانين مدون میدانست  .امر به آموزش از اولين آيات قرآن است
که به مردم و شخص رسول اهلل تاکيد شد .انبيا و ب زرگان نيز سيره امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه خويش قرار دادند و برآن
شدند تا اين روش و راهکار مالطفتآميز و زود بازده را در مقابل حل مشکالت اساس کار خود قرار دهند و در صورت عدم حصول
نتيجه گزينه مجازات از جمله قصاص را در امور شخصی افراد جاري مینمودند .هدف تاکيد بر پررنگ نمودن نقش کار فرهنگی
نسبت به مجازات و ازجمله قصاص است با توسل به مدارک دقيق احکام اسالمی.
 -2-1-5فقه و احادیث :الف -بیان قواعد فقهی موثر در فرزندکشی :در بررسی مفاهيم قواعد اصولی چون ،الحرج و الضرر
مسايلی وجود دارد که آشنايی با آنها میتواند در جلوگيري از آسيب کمک کند .توجه به نکات ارزشمند اين مباحث دوري از ضرر
و خطر را در پی دارد اين اطالعات ميتواند فرهنگ اجتماعی و حقوقی را در جامعه گسترش دهد (سامی.) 2:1400

کار فرهنگی نسبت به مجازات ها زمانبر ولی ريشه دار و مطمئن تر است .همه انديشمندان و بزرگان دين تدبير شايسته و بايسته در
اصالح يک معضلی چون فرزند کشی را افزايش شدت هزينههاي ارتکاب اين جرم براي پدر میدانند البته اين افزايش هزينه نه با
وضع قانون جديد يا حتی اصالح آن که مقطعی خواهد بود بلکه با تفکيک زير ساختهاي آموزشی جامعه به وقوع خواهد پيوست.
طبق قاعده الضرر؛ نه کسی حق دارد به ديگري ضرر برساند و نه حکم ضرري دراسالم نهفته است .قاعده الحرج نيز بيانگر اسقاط
هرتکليف دشوار و مشقت زاست .البته عرف هر جامعه معيار براي تشخيص ضرر و حرج است (تورايی و شيرزادي  .)199:1395در
قتل فرزند توسط پدر صرف مجازات کافی نيست! بايد براساس قاعده فقهی الضرر بپرسيم پدر چرا فرزندش را می کشد و حکم اين
ضرر در فقه چيست؟ البته بيماري روانی و دهها مشکل ديگر عامل قتل است ولی راهکار فقهی همان همکاري خيرين و نهادهاي
دولتی است تا بنحوي با توسل به راه هايی چون اخالقيات و ترس اخروي تا حد ممکن در کاهش جرم کوشا باشند البته در قاعده
الحرج اسقاط دشواري از دوش پدر نيز بايد توسط بستگان پدر و نهادها و اشخاص مرتبط با او کشف شود و در حل اين مشکالت
دوشادوش پدر امنيت بر فرزندان حاکم شود تا حالت خشونت رخ ننمايد.
ب -بیان بزرگان و صاحبنظران اسالم در مورد عدم قصاص پدر در قتل فرزند :روايت معروف نبوي است انت و مالک البيک؛
فرزند و اموال او( فرزند ) تعلق به پدر دارد .فضيل بن يسار ازامام صادق (ع)  :اليقاد والد بولده قصاص نمی گردد پدر در قتل فرزندش
( عمرانی و حاجی قربانی .) 82:1397 ،اين حکم اشاره به مسلمان يا کافر بودن پدر و پسر يا دختر بودن هم ندارد .صحيحه ظريف
از اميرالمومنين علی (ع) نقل کرده :اگر پدر صدمهاي به فرزند بزند قصاص نمیشود مگر ديه .ثبوت ديه مبنی بر توافق ولی دم و قاتل
است .اينجا کدام توافقی از بابت ارتکاب اين قتل پدر با خانواده نموده که فرزند را کشته و االن میخواهد ديه بپردازد و کار را مختومه
جلوه دهد؟ قطعا جواب منفی است .پس فلسفه قصاص در قوانين مندرج که بعدا مفصل تشريح خواهند شد دراين مورد ناسازگار با
روح قصاص و يا عمل توافق خواهد بود .در زمينه مالکيت پدر بر فرزند گفته پيامبر نيز مالکيت حقيقی نيست اين گفته نظر عدهاي
از فقهاي اهل سنت است پس همين سبب شبهه میشود و براساس قاعده وجود شبهه حدود ازميان ميرود و پدر قصاص نمیشود
( قاعده درء).
قرآن کريم برتري انسان ها را فقط در تقوي میداند ( 13؛ حجرات) در فرازي فهميدن و نفميدن را يکسان نميداند ( 9؛ زمر ) .و
در ابتداي نزول قرآن خواندن را بر پيامبر نازل کرد ( اقرا باسم ربک ....ن والقلم ) اين اشارات بيانگر يک هدف است :انسان در سايه
درک و شعور و صيقل روح با دانش اندوزي متناسب با روز و درجهت خدمت برتري خواهد داشت واال هيچ فضيلتی بر دانش متصور
نيست .پس پدران در جهت رسيدن به اين نيروي باطنی و چراغ هدايت بايد تالش کنند و جامعه بيمار يا منحرف و اختالسگر و
فاسد هرگز به داد اين پدر در فرزند کشی و ديگر جرايم کمک نخواهد کرد .تا زمانيکه اين خواست و تغيير را پدر و افراد براي آينده
تدارک نبينند ( ان اهلل اليغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم 11 ،؛ رعد ) .توجه به معناي آيه زيباترين پند و راهکار انگيزشی در
موارد بروز معضالت جوامع حاضر در تاريخ است .اگر ما اقشار مردم نخواهيم و اراده نکنيم براي يک پويش و تکاپوي فرهنگی چه
تضمينی براي کاهش فرزند کشی در جامعه يا هدايت پدران بيمار به مراکز درمانی متصور خواهد شد؟ بی شک قتل بزرگترين تخلف
و گناه است و کدام آدم عاقل بار ارتکاب بزرگترين تخلف را با آگاهی به هزينه هاي شوم آن به گردن میگيرد؟ و دنبال سلب حيات
يک انسان میرود؟ مردم اگر شعور و درک اجتماعی شان با گذشت زمان متوازن رشد کند تغيير اساسی را در درون خود با فعل
خواستن صرف کردهاند .دور نماي چنين جوامعی نه شاهد احکام خشن و مشمئز کنندهاي چون قصاص میشود نه شاهد رويش
قارچ وار و کرونايی آسيبهاي رنگارنگ چون فرزندکشی خواهد بود .همت  ،درک و ارتقاي علم و اهميت به تعهد در کنار تخصص
داروي مردم يک جامعه و دليل سالمت آن منطقه خواهد بود.

در مساله عدم قصاص پدر در فرزندکشی بين فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت (عامه) اتفاق نظر وجود دارد اندک تفاوت نظر در
اين مساله با علماي فقه مالکی است که معتقدند :اگر فرزند توسط پدر با قصد کشتن شکنجه شود و يا شکمش دريده شود و يا سرش
بريده شود و از اين قبيل حرکات زجرآور قطعا اين پدر مسحق قصاص خواهد شد (قرطبی اندلسی 401 : 1425 ،و زحيلی.)56:1423 ،
ابن منذر از فقهاي شافعی هم معتقد بر قصاص پدر است بخاطر حکمت آيات قصاص (ابن منذر .) 67:1425 ،
 -2-5عرف  :می گويند اگر خدا دردي داده درمانش هم داده است .درد فرزندکشی درمانش چيست؟ تمام کنش ها و واکنش هاي
درجهان امروز در واقع در يک دهکده کامال کوچک در انظار قضاوت عموم است .در عصر تکنولوژي براي استقرار يک نظام حقوقی
پايدار راهی جز مراجعه به عرف نخواهد ماند (مک لوهان  1)212 : 1968 ،برخالف تفکرات جهان سنتی در باستان در جهان امروزي
اهميت کودکان به عنوان تاثير گذارترين نسل و سرمايه بالقوه هر جامعه است که بايد تصميم گيران در قدرت بيشترين دقت را در
تامين مسائل آنها به کار گيرند .درد فرزندکشی درمانش اگر با ا عمال قانون رفع میشد تا االن نبايد به طريق افسار گسيخته رشد
می نمود ! عاقالنه آنست روش هاي نارس ارزيابی و علل شکست بازبينی گردد .اگر آمار  21نفره ثبت شده در ايران از سال  94به
 75نفر در 99ارتقا يافته .حتما بايد در همه روشهاي مقابله با اين آسيب (قانونی و عرفی) بازبينی شود ،چراکه بازدارندگی اين روش
ها جواب نداده و يا همخوان با تحوالت نوين نيست .بعبارت ديگر راهکار ده سال قبل با پديده هاي امروزي هم از نظر کيفيت و هم
از نظر کميت تفاوت چشمگير داشته است  .در همه علوم نيز فرصت تجديد و تمديد قوا و تغيير نگرش يا اصالح و بازبينی و يا همان
سازگاري لحاظ نشود متحمل لطمات ناخوشايند و بقولی اطراد و انزوا خواهيم بود .در جهان خلقت نيز مدبر و محول جهان روزانه و
لحظه به لحظه تدبير نو و نگرشی متفاوت از ساليق کهنه و ديرين بر انسانها تجلی مینمايد .پس نخبگان و متبحران آسيب شناسی
در علوم اجتماعی در کنار مردم بايد در رويارويی با دشمن نوين تدبيري نو با استناد به دادههاي موجود بکار گيرند تا در خنثی نمودن
آن آسيب موفقيت کسب کنند (سامی.)124 : 1397 ،
اين اطالعات میتواند فرهنگ اجتماعی و حقوقی را در جامعه گسترش دهد آنچه مردم را از شرکت در کارهاي خالف قانون باز
میدارد .نبود برنامههاي مفرح و شاد براي خانواده ها و جوانان سبب افسردگیها و پريشانیها خواهد شد .فرزندان ازپدر و مادر و
بستگان ومحيط تاثير می پذيرند  ،تاثير برنامههاي مفرح و تجديد نظر در روند موجود از رسانه ملی و پناه آوردن به فضاي مجازي
و خود میتواند در ايجاد استرس در پدران از نظر روانشناسان اثر گذار باشد پس اميدواريم بنا به عرف و فرهنگ قوميتهاي ايرانی
که شادي و رنگارنگی در لباس و خوراک و مناطق آن موج میزند در تمدد اعصاب والدين مورد بازبينی و تجديد نظر کلی قرار گيرد
تا پدران و اعضاي خانواده بجاي ماندن در خانه و بروز اصطکاک و مشاجره ،اوقات خود را در اين محيط شاد سپري نمايند تا بدين
طريق فرصتی در کاهش آمار قتل در خانوادهها از بابت وقت گذارانی خارج از خانه اتفاق بيفتد.
امروزه فضاي مجازي و رسانه نقش قابل توجهی در جامعه از بابت اطالع رسانی و رشد فرهنگ بازي میکند .فرزند کشی امروزه
درايران شبيه همان شيوع ويروس کروناست و هرگز نخواهد توانست اين فاجعه را از ديد افکار و اذهان عمومی پنهان کند همانطوريکه
در مورد قتل فرزند (بابک خرمدين) رسوايی اين عمل شنيع با وجود اختفا باالخره توسط رسانه و فضاي مجازي دامن والدين ايشان
را گرفت .ارزش و زيبايی فضاي مجازي عليرغم انتقاد يک عده شفافيت و اطالع رسانی سريع اخبار در کسري از ثانيه است .و يکی از
موارد کاهش جرم ،مجازات سريع و اطالعرسانی فوري براي اقدام بموقع است که به لطف گسترش تکنولوژي نت و رسانه در مساله
قتل فرزندان مردم در جريان قرار میگيرند که بار مسئوليت نهادهاي مسئول در اين امر را سبکتر و ارتکاب و الپوشانی اين حوادث
را تحت تاثير قرار میدهد و همين امر سبب افزايش هزينه ارتکاب جرم نسبت به انجام ندادن آن میشود و اين همان بازدارندگی و
نکته قوت رسانه و تکنولوژي عصر معاصر است که در سالهاي قبل چه انسانها و کودکان مظلومی در نبود اين تکنولوژي به قتل
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رسيده و نام و نشانی از آنها نيست  .والدين با اشک حسرت در اين قضيه روبرو هستند .زمان گذشته بجاي اين تکنولوژي شخصيت
و نفوذ افراد عامل بازدارنده و مانع بود  .پيامبر اسالم با بهره گيري از امر قرآنی و استعداد خود با زنده به گور کردن دختران اعراب
جاهلی مبارزه نمود .هر چند وضع زمان پيامبر و امروز و نگرش آن جوامع باهم از نظر نگرش و روش کار و حتی زمان فرق دارند .
يک مساله مهم دراين مقايسه نبايد از نظر دور داشت که شخصيت برجسته و جاذبه و دافعه پيامبر و امام علی و برداشت عميق و
شيواي آنها در تفسير احکام اسالم بیشک بازدارندگی الزم را در آنزمان به دنبال داشته است( .مطهري  )117:1396و مردم تحت
تاثير اين کاريزماي شخصيتی يا نفوذ فکري و معنويت اين افراد خودبخود از گرايش به منکرات و دخترکشی و زنده به گور کردن باز
داشته میشدند .تا زمانیکه درکشور ما براي کار فرهنگی ريشه دار از بابت مقابله با فرزند کشی و آسيب هاي نوين از اين دست
بودجه الزم و هدفمند توام با ارايه شفاف صرف اين بودجه از سوي نهادهاي متولی فرهنگ رخ ندهد ،کار به سامان نخواهد شد.
 -3-5قوانین  :وجود قوانين متعدد عامل بازدارنده نبوده بلکه عناصر متعدد جرم است که بزهکار را بر اين امور ترغيب می نمايد
عدالت تنها در چارچوب آزادي خالصه نمیشود (اردبيلی .) 44 : 1397 ،در نظام جمهوري اسالمی ايران ،موارد متعددي در حمايت
از حقوق و آزادي اساسی مردم وجود دارد  .قانون اساسی به ويژه در فصل سوم خود ،حقوق متعددي را براي شهروندان قائل شده که
در اين ميان تعرض به امنيت افراد ممنوع و احترام به آزادي همگان الزم اعالم شده است .از آن جا که وظيفه قوهي قضائيه احياي
حقوق عامه و گسترش عدالت و آزاديهاي مشروع است تضمين حقوق مذکور برعهده اين نهاد است (عظيم پور وهمکاران.)101:1400
قوهي قضائيه نقش مهم و وسيعتري را در تأمين و تضمين حقو ق و آزادي هاي مردم ايفا میکند  .دانش حقوق توانايی کامل
درآگاهی مخاطبين جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل را ندارد (مويديان و همکاران .)39 : 1400 ،از اينرو به کمک علومی چون
علوم اجتماعی ،روانشناسی و احکام اسالم به دنبال آن است که خسارتهاي ناشی از غفلت و خال قانونی در اين آسيب اجتماعی رو
به رشد را به حداقل برساند وقوع جرايم داليل متعدد دارد از جمله  :فقر ،جهل ،نبود فرهنگ و غيره .اين فشارهاي موجود اگر آسيب
شناسی نشود ،اعدام و يا  30سال حبس و يا هر مجازات ديگر سبب کاهش فرزند کشی نمیشود ! قانونگذار ايران عدم قصاص پدر
را در مواد  301و  306و  612قانون مجازات اسالمی مصوب  1392با مجازات ده ساله جايگزين نموده است .سوال اينجاست آيا اين
مجازات که رويه همه کشورهاي اسالمی است ،توانسته در کاهش مجازات فرزندکشی موثر واقع شود؟ آيا اين ده سال حبس که
احتمال تخفيف آن هم هست؛ مجددا سبب ارتکاب اين جرم توسط پدر نخواهد شد؟ افکار عمومی با اين قانون در عصر حاضر چگونه
کنار آمدهاند؟ متاسفانه عدم تحول فقه و حقوق ايران و کشورهاي اسالمی ملهم از قوانين شريعت با جهان مدرن و قوانين بين الملل
بسان حکم ماشه اي است که با هر گونه لغزش اسلحه شليک گلوله را به دنبال خواهد داشت .با نگاهی به پرونده قتل هاي فرزند
کشی در ده سال اخير با عنايت به خطا و غفلت قانونگذار بر آمار گرفتن جان کودکان بداليل بيماري روحی يا فقر و فشار اقتصادي
توسط پدر افزوده خواهد شد.
تجربه آشکار از فشار اقتصادي بر پدران قاتل که مصداق تبعيض بيَن و ناروا و عامل مهم فرزندکشی جامعه ايران است ؛ را میتوان
 «:حقوق هاي نجومی و دريافتی هاي زياد يکعده مديران و مقامات جامعه اسالمی ما و شيوه ريخت و پاش آقازاده ها از بيت المال»
حساسيت افکار عمومی را در ايران بر انگيخته است و آستانه تحمل مردم به آخرين درجه خود از اين روند رسيده است .انعکاس اين
شيوه زندگی اشرافی در فضاي مجازي و رسانهها در شرايطی که  %80مردم چون :کارمندان جز ،اساتيد حق التدريس دانشگاه،
کارگران آزاد و خانوادههاي محروم در تامين معاش روزمره خود مشکل دارند ،و کتمان اوليه مسئوالن از انتساب اين وضع به آنها؛
قطعا سبب بروز ناماليمات و اعتراضات میشود .همين عوامل فشار اقتصادي مضاعف بر پدران شرمنده از اهل و عيال سبب واکنشهاي
خطرناکی چون قتل فرزند میشود .آمار طالق ،خودکشی و دهها آسيب اجتماعی ديگر براساس پرونده شخصيتی افراد و الگوي پدافند
غيرعامل اين روش زندگی فساد بار فرزندان مقامات را نشانه گرفته است .اين مقاله سعی دارد مهمترين و پوشيدهترين فشار تحميلی

بر پدران که کودک مظلوم و محروم تقاص شرمندگی پدر در تامين معاش را می پردازد به گوش اهل بصيرت و دلسوز برساند .با اين
شيوه فساد برخی مقامات و فرزندان آنها نه تنها فرزندکشی کنترل نشده بلکه روز بروز شاهد آسيبهاي جديد با هزينههاي گزاف
بر خانوادههاي اين کشور خواهيم بود و گسست و فاصله بين خانوادهها و حاکميت بيشتر خواهد شد.
قانون جاري که ملهم از شريعت است بنا به محدوديت و معذورات مذهبی در مورد والدين چون مالکيت پدر بر فرزند يا احترام پدر
و مادر ،نمیتواند مجازات قصاص را برخالف قتل هاي مرسوم در قانون حسب سفارش اسالم بدرستی اجرا کند  .پس بناچار مجازات
ده ساله را نه بخاطر قتل بلکه بخاطر هتک نظم عمومی و بيم تجري (گستاخی و رغبت ديگران در ارتکاب مجدد جرم) براي عبرت
ديگران به اجرا در می آورد .در حوزه قانون گذاري نقش ارعابی مجازات غير از مجرم براي ديگران هم می تواند بازدارنده باشد
(برومند ) 81:1392 ،و نيز از طريق باال بردن هزينه ارتکاب جرم با مشورت صاحب نظران مطابق ماده  410آيين دارسی کيفري
 1392میتوان اقدامی جامع و قاطع انجام داد.
در ماده  306قانون مجازات اسالمی مصوب  1392آمده  :جنايات عمدي برجنين پس از حلول روح موجب قصاص نيست ! ماده
 301قانون اخير  :قصاص در صو رتی ثابت می شودکه مرتکب ،پدر يا جد پدري مجنی عليه نباشد و در ماده 612همان قانون قيد
شده  :هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد  ،يا به هرعلت قصاص نشود در صورتيکه اقدام وي موجب اخالل درنظم و
امنيت جامعه يابيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به حبس از  10-3سال محکوم ميشود .درهمه اين قوانين اخير سبکی مجازات از
همان قتل جنين بعد حلول روح تا کشتن او در سن طفوليت ( تا  18سالگی ) بداليل فوق الذکر و نهايت ده سال زندان بدون
حتی تعريف شرايط زندان ( عمومی با اعمال شاقه يا عمومی با حاالت مجازات جايگزين يا انفرادي) نشان از دور نماي مجازات و
تسامح مذهبی حاکم براي اين موارد است  .لذا شايسته است فلسفه وضع اين حکم سبک و انديشه حاکم در عدم شدت مجازات بر
پدر در قتل فرزند براساس اين عرف شرعی جا بيفتد و بستگان بزه ديده ،افکار عمومی اصحاب رسانه از حساسيت و استثناي اين امر
آگاهی يابند و تبعات مساله و بازتاب محذورات شرعی در قانون توسط مسئوالن و اصحاب رسانه در سطح داخلی و خارجی انعکاس
يابد تا پذيرش موضوع و کنار آمدن با آن تسهيل گردد .البته صرف اين نگرش نبايد سبب تجري اين افراد و جرات بر اقدام مکرر اين
پديده شوم شود و بهتر است مقامات مسئول جهت مسدود نمودن سو استفاده پدران بزهکار در فرزندکشی يک اقدام پيشرفته علمی
که در همه جوامع مترقی از بدو شکل گيري هر فرد تا آخر عمرش هميشه در حال ثبت و ضبط است به نام پرونده شخصيتی ايجاد
گردد .در پروندههاي شخصيتی تمامی موارد مثبت و منفی شخص از قلم نمیافتد (عباسی  .)533:1399 ،اين شيوه متقن و مطمئن
در مواد  203و  286قانون آيين دادرسی کيفري  1392ايران ازسوي دادستانها برعهده مددکاران اجتماعی نهاده شده است که
بازدارنده ترين شيوه در شناسايی هويت افراد بزهکار است و متناسب با جرم هر مجرم ،مجازاتی ملهم از اين پرونده براساس قانون
صادر میشود .در مجازات فرزندکشی نيز مراکز قضايی و روانشناسان براحتی قادر خواهند بود به اتکاي اين پروندهها شخصيتی از
اسرار نهانی پدران بزهکار و مشکالت آنها آگاهی يابند و در جريان نکات مخفی و پوشيده رفتاري آنها قرار گيرند و باديدي باز نسبت
به اصالح مجرم و مجازات وي حکمی جامع و منطبق با عدالت و منصفانه صادر نمايند.
-6راهکار اجرای الگوی پدافند غیرعامل:
پذيرش اختالف و تنوع و تغيير در ساختارهاي آموزشی و باال بردن حس تعلق افراد جامعه به همديگر .درجوامع مدرن بايسته است
ابزارهاي معرفتی و اطالعاتی ازسوي نهادهاي آموزشی و ارتباطات جمعی دراختيار شهروندان قرارگيرد .اين طرح نوين در هفت بند
که در صورت اجراي دقيق زير نظر مسئولين حکم شيب ماليم براي کاهش آسيبهاي اجتماعی جديد مثل فرزندکشی خواهد
داشت.

الف  -قالب ايده :در اجراي اين ايده از سيستم پدافند غيرعامل الگو برداري شده است .ب  -محل اجراي ايده :همه جوامع درگير در
آسيبهاي اجتماعی است .پ  -نهاده هاي اساسی ايده  :ملزومات ضروري و غير نظامی ايده است ،يعنی تربيت نيروي انسانی آموزش
ديده ،به دست آوردن همين نيروي انسانی آموزش ديده خود هنري بزرگ و محور رقابت و شاخصه جوامع است  .هر جامعهاي در
تربيت نيروهاي انسانی کار آزموده بهتر عمل کند ،طبعا با فراغ بال راحت تري با معضالتی چون فرزندکشی و ديگر مخاطرات مخفی
تعامل و تقابل خواهد داشت (مصداق تجربه کشورها درمقابله با کرونا) البته سرشکن کردن اين مسئوليت خطير به گردن همه افراد
ماهر جامعه است( .بايد شرح وظايف همه افراد را در ريشه کنی اين آسيبها به دقت تبيين و نقش و جايگاه حساس آنها را درسرکوب
فرزندکشی متذکر شويم و در صورت قصور و اهمال درصد سهم اين افراد را نيز به خودشان ابالغ و متناسب کم کاري مجازات براي
آنها در نظر بگيريم ) البته هدف بيشتر برتربيت است نه تحکم! چون وظيفه پدافند غيرعامل فرهنگی است تا قضايی .ت :تبليغات
مناسب براي اين ايده -1 :در سطح شهر بروشورهايی حاکی ازمرگ ناشی ضرب وشتم کودکان ،خانه و محل تردد از باب زنده نگه
داشتن و بيان نهی از منکر در جامعه  -2فرهنگ سازي در فضاي مجازي درباره اين کودک آزاري  -3مذمت و نکوهش در قالب
تدوين و درج در صفحات کتب درسی -4 -بنا به قانون فرزندآوري محاکم قضايی بايد مجازات مناسب جهت پدران وضع کنند .
باتوجه به اهميت و نقش فرزندان  ،افراد تحصيلکرده همکاري کننده با نهاد پدافند غير عامل در هر شهر مطابق پرونده شخصيتی
افراد و با درنظر گرفتن عرف آن منطقه پيشنهاد اقدام بازدارنده براي محاکم قضايی ارايه نمايند -5 .طرح ايجاد پليس کودک با بهره
گيري از روانشناسان ،مددکاران اجتماعی ،و ساير نخبگان جهت شناسايی کودکان در معرض خطر و مشاوره جهت رفع معضل يا
هدايت کودک به مراکز مطمئن  -6تشکيل اتاق حمايتی و ويژه درسطح شهر که همسو با دادگستري و سازمان بهزيستی در مورد
والدين خطرناک و اطفال درمعرض خطرعمل نمايند .با مشاوره توسط اين مراکز تصميم نهايی در صدور حکم اتخاذ گردد -7تشکيل
صندوق حمايت کودکان با تشخيص مقامات مسول.
ث  -بومی سازي ايده :اين قسمت ايده نتيجه کارآمدي آن است ،يعنی درست اجرا شدن اين بند بستگی به همان چينش نيروها
دارد  .هر مقدار بتوانيم سطح آموزشی و مهارتی منطقه را در مقابله با فرزند کشی از طريق جذب نيروهاي ماهر و باتجربه توسط
معتمدين ،دانشگاهيان ،فرهنگيان ،هنرمندان و بسيج ساير امکانات مجاز را ارتقا ببخشيم ،به نوعی آگاهی و درک والدين و فرزندان
را فزونی و آستانه تحملپذيري اين دو قشر را بهبود بخشيم ،الگوي پدافند غيرعامل مصممتر و موفقتر خواهد بود و در تخصيص
بودجه و حمايت مقامات ملی سهم بيشتري را میتوان به اين مناطق اختصاص داد ،يعنی نوعی رقابت مثبت بين شهرها کليد میخورد
از بابت رسيدن به اين افقهاي زندگی اجتماعی و استاندارد شدن در سطح ملی که از همه جهات حائز اهميت خواهد بود و براي آن
اقليم و مردمانش مايه تفاخر و مباهات میشود و غيرمستقيم سبب سرازير شدن سرمايه گذران به اقامت در چنين شهرهاي امن و
بی حاشيه را رقم خواهد زد و اين درجه از استاندارد از نظر متدهاي اقتصادي و تجاري حائز اهميت است .انتظار ميرود طی هماهنگی
با مراکز حاکميتی محلی و ملی ،راههاي قانونی شدن اين ايده جهت اهداف مشروع و خيرخواهانه ايده هموار گردد و سريعتر به
آرمانهاي مندرج دراين ايده دست يابيم و شاهد ريشه کنی اين خطاي بزرگ گرديم.
ح  -مزيت طرح  :حفظ حالت بازدارندگی با محوريت توجه به امنيت و نظم به عنوان اساسیترين عنصر رشد و تعالی انسانها و به
ويژه فرزندان.کمک فکري به دولت (مراکز قضايی) براي کاهش پروندههاي گشوده شده از اين پديدهها ،که همه ساله هزينه هاي
سرسام آوري را براي مقابله در بودجه پيش بينی میشود .ج  -نقش مراکز ديگر در بحران :دراين طرح آسيب ديدههاي اجتماعی
(والدين و افراد خانواده مقتول ) بايد جهت بازيابی زندگی عادي خود بجاي حضور در مراکز محصور جهت گذران بی هدف زندگی
بايد از سوي نهادهايی چون سازمان زندانها ،مراکز ترک اعتياد ،خانواده ها ،مشاوران ،سازمانهاي فعال درسطح شهر به فراگيري و
کسب مهارت در اين ايده هدايت شوند .

نتیجه گیری :
آمار رسمی  75نفر قتل فرزند درايران توسط پدران تا انتهاي سال  1399ثبت شده است .علت تزايد آمار فرزندکشی درکشور ما
چيست ؟ چه راهکارهايی در افت يا کاهش اين پديده میتواند مطرح شود؟ براي پاسخ به اين سواالت متغيرهايی انسانی چون سواد،
تربيت ،اختالالت روانی ،فشارهاي اقتصادي جامعه ،آموزش فرزندان و دهها مولفه مرتبط با مساله مورد مداقه قرار گرفت .مقاله حاضر
روش توصيفی و تحليلی را براي تبيين اين موضوع استفاده نمود .با بررسی پژوهشها و آثار قبلی مرتبط با معضل فرزندکشی يافته
ها حکايت از اين دارد که اغلب مجازات عدم قصاص را متناسب با اين جرم نمیدانند و خواهان تعديل حکم به قصاص در مورد پدران
قاتل هستند .نگارنده از باب اهميت موضوع به عنوان يک آسيب نامانوس در جهان مدرن امروزي که با افکار عمومی نيز اين فعل
سنخيتی ندارد  ،همچنين در جهت آشنايی با مطالب حقوقی و اداي دين به قشر آسيب پذير کودکان اين مطلب را مطرح نمودم .
موضوع عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسالمی کشور ( مواد  301و  306قانون مجازات اسالمی مصوب  )1392تقريبا قابل تغيير
نيست  .از آنجا که اين حکم در ديگر ممالک اسالمی نيز جاري است و سبقه فقهی دارد و اماميه و اهل سنت بغير از فقهاي مالکی
که موافق قصاص پدرند ،پدر را در ارتکاب فرزند مرتکب قصاص تشخيص نمیدهند .ادله مخالفان قصاص پدر که در اکثريت
هستندپشتوانه محکمی است از احاديثی چون :اليقاد والده بولده ،انت مالک البيک و آيات قرآنی موکد در احترام پدر و مادر  .عليرغم
اصرارکثيري از افکار عمومی با دسترسی به فضاي مجازي ،رسانه ،حمايت مردمی درداخل و خارج در تغيير حکم عدم قصاص بعيد و
دور از ذهن تشخيص داده می شود .استناد گروه موافق عدم قصاص (پدران قاتل) که هيات مذهبی حاکم است و قوانين را منبعث از
احکام الهی ميدانند ،اين حکم نيز به تاسی از اين استدالل استثنا نبوده و اميدي نيست که با بودن هيات حاکمه نسبت به تغيير اين
قبيل احکام متاثر از شرعيات دلخوش باشيم  .اما راهکار مناسب براي فرزند کشی در کشور ما در عرف وجود دارد برخالف سکون در
راه حل قانونی براي مقابله با فرزندکشی ،راهکار عرفی بسيار سريع ،مفيدتر و حتی کم هزينه نسبت به تغيير يا اصالح قانون میباشد
و راحت تر نيز به هدف رهنمون میشويم .هدف ما کاهش فرزند کشی و تقليل آخرين آمار است؛ لذا براي نيل به اين مهم اول يک
الگوي آموزشی و فرهنگی طراحی شد؛ سپس چينش و گزينش راهها ،اشخاص و امکانات بايسته و مناسب براي مقابله در اين الگو
جايگزين گرديد .الگوي نوآورانه به نام پدافند غيرعامل نامگذاري شد .در اين الگو تکيه بر استفاده از نيروهاي باتجربه و صاحب نفوذ
براي آموزش و تاثير گذاري بر والدين و فرزندان و آموزش هاي بازدارنده در تمامی مقاطع تحصيلی و هماهنگی با هنرمندان و فعاالن
ديده شده است .عرصه محصوالت سمعی و بصري براي ساختن برنامههايی با محتواي موثر و بسيج تشکلها براي اعتراضات قانونی
در فضاي مجازي و سطح شهرها و بالد ايده متناسب هرمنطقه که پژوهشهاي قبلی از اين کمبود در رنج بودند ،مزيت ويژهاي دارد
اين مقاله بدون انحراف از هدف از مسير اصلی سعی دارد يکی از مهمترين و پو شيدهترين فشارهاي تحميلی بر پدران جامعه را که
کودکان مظلوم و محرومشان تقاص آنرا از بابت شرمندگی پدر در تامين معاش پرداخت ميکنند به گوش اهل بصيرت و دلسوزان
برساند  .تا زمانيکه با اين شيوه فساد آميز زندگی برخی مقامات و فرزندان آنها به صورت اهمالی و سرسري برخورد شود نه تنها
فرزندکشی بلکه روز بروز مثل سويههاي جديد کرونا شاهد آسيبهايی جديد با هزينه هاي گزاف بر خانواده هاي اين کشور خواهيم
بود و گسست و فاصله بين خانواده ها و حتی حاکميت بيشتر خواهد شد.
همانطورکه طبق اصل  85قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران ضرورتها سبب اجراي آزمايشی قوانين خواهد شد ،اميدوارم با
کسب موفقيت در داوري ،اين مقاله بتواند مجال اجرايی شدن اين الگو براي کاهش فرزندکشی در همه مناطق کشور را به صورت
آزمايشی احراز کند.
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Abstract:
The statistics proves that 75 cases of filicide have been recorded in 2020 A.D. in Iran. It deems
necessary to consider this issue due to its ever-increasing growth. To retrospect articles 301 and
306 of Islamic law of punishment ratified in 2013 A.D., which deal with non-punishment of a
father in case of murdering his child, is not deterrent according to the present conditions in the
society; since it has not been effective in decreasing the rate of filicide. To settle this dilemma,
what fast and inexpensive policies should be adopted? This study aims to answer the following
questions using descriptive and analytical methods. The collected data in other researchers' studies
demonstrates that cultural and educational activities are among the best strategies to solve the
present issue; however, it has not been considered much. In line with this, the following actions
have been taken: media mobilization, preparing formations for peaceful protests in the society to
amend the law, emphasizing the support of children in the lectures, courses and allocating
university courses to it, training individuals to help decrease the number of cases by using related
films and animations. This strategy has been included in the passive defense model. Secondly,
jurists' and lawyers' expertly meetings, amending the present law and stipulating new laws could
be effective due to the overlap with the recent law, the population rejuvenating plan.
Keywords: law amendment, passive defense, cultural activities, filicide, Islamic law of
punishment, non-punishment

