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در ايـن  . رود ترين سند هنجارساز درقلمرو حقوق كودكان بـه شـمار مـي    پيمان حقوق كودك بنيادي
حق «اند كه يكي از بارزترين آنها  پيمان مصاديق متعدد حقوق اين دسته از شهروندان شناسايي شده

يابنـد تـا از    به موجب حق مذكور، كودكان اين امكان را مـي . است» كاريهاز بزكودكان بر پيشگيري 
هاي حقوق بشر به سمت درست تربيت شدن و همنوايي با قواعد  مندي از شماري از جلوه رهگذر بهره

هايي كه طبيعتاً بر فرآيند رشد كودكان تأثيرگذار بوده و اسباب اجتمـاعي   جلوه. اجتماعي پيش روند
ـ آور را فـراهم مـي   شدن آنان شناسـي   هـاي جـرم   از همـين رو، در پيمـان مـذكور از ميـان شـاخه     . دن

تأكيد شده است تا به واسطه اتخاذ تدابير مناسب در اين زمينـه  » پيشگيري فردمدار«بر  ،گيري پيش
» پيمان حقوق كـودك «در اين نوشتار، گفتمان . نظام شخصيتي كودكان به شكل درست سامان يابد

، )يكم(گيري از بزهكاري در سه قسمت حق كودكان در برخورداري از خانواده مطلوب  يشدر زمينة پ
هـاي   و حق كودكان در برخـورداري از برنامـه  ) دوم(حق كودكان در برخورداري از آموزش و پرورش 

  .گيرد مورد بررسي قرار مي) سوم(فرهنگي  -سرگرمي -تفريحي
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  :مقدمه. 1
وقوع . اند اجتماعي است كه امروزه همه جوامع بشري با آن مواجه -اي انساني بزهكاري پديده

و بـر همـين اسـاس تعـدادي از شـهروندان در شـمار        هاين پديده واقعيتي انكار ناپـذير بـود  
در اين ميان، چگـونگي حضـور كودكـان بزهكـار و     . گيرند مراجعان به عدالت كيفري قرار مي

چـه ايـن    .)171: 1390 شـاملو،  (كند  هاي برخورد با اين دسته اهميت بسزايي پيدا مي شكل
نه رفتاري اين دسته بـر آينـده   اند و جهت و ماهيت ساما سازان يك جامعه كه، كودكان آينده

بنابراين، نظام عدالت كيفـري بـا توجـه بـه وضـعيت      . باشد گذار مي ثيرأنظام رفتاري جامعه ت
تربيـت درسـتي را   / كودكان بزهكار و در نظر داشتن اين نكته كه آنان احتماالً فرآينـد رشـد  

ر راسـتاي حمايـت از   روند، بايد د اند و به همين جهت نوعي قرباني به شمار مي سپري نكرده
اصالح و درمان آنان / اين دسته و فراهم ساختن بسترهاي مناسب براي بازسازگاري اجتماعي

بديهي است، اين رويكرد كه مورد توجه نويسندگان  .)115: 1382  خواجه نوري،(گام بردارد 
از هاي عدالت كيفري به منظور حمايت  پيمان حقوق كودك واقع شده است، بايد در سياست

اما همواره اين پرسش مطرح است كه آيا حمايـت از  . كودكان مرتكب بزهكاري شناخته شود
باشد؟ يعني، آيا سـامانه عـدالت    كودكان بزهكار صرفاً ناظر به مرحله پس از ارتكاب جرم مي

كيفري بايد بعد از ورود كودكان بزهكار به پهنه عدالت كيفري به حمايـت از آنـان مبـادرت    
شناسانه از عوامـل متعـدد خصوصـاً محيطـي      هاي جرم ري كودكان مطابق يافتهورزد؟ بزهكا

ثير عوامل محيطي مانند خانواده و مدرسه بـه سـراغ   أدر واقع، اين دسته تحت ت. ثر استأمت
به نظـر  ). Drowns, 2000: 96(نمايند  بزهكاري رفته و بايدها و نبايدهاي كيفري را نقض مي

تواند مانع ورود شمار زيادي از كودكان گيرانه مي هاي پيش اقدام /رسد، به كارگيري تدابير مي
/ هـاي تربيتـي   مـدار مثـل آمـوزش روش    تدابير خانواده. داراي مشكل به ورطه بزهكاري شود

مدار مانند  ها، تدابير مدرسه مادر يا باال بردن سطح رفاه اقتصادي در خانواده -پرورشي به پدر
فرهنگـي از   -سرگرمي -هاي تدريس، آموزش و تدابير تفريحي بازبيني و روز آمدسازي شيوه

بـه  . اند گيري از بزهكاري كودكان تفريحي نمونه بارز پيش -اي هاي رسانه جمله تدوين برنامه
غير قهرآميـز دارنـد، بايـد پـيش از وقـوع      / گيرانه كه ماهيتي كنشي اين ترتيب، تدابير پيش

كننـد   ورود آنـان بـه عرصـه بزهكـاري جلـوگيري      بزهكاري كودكان به كارگرفته شوند تا از 
به اين . اند شناسي قابل توجه اين تدابير از منظرهاي حقوق بشر و جرم). 74: 1383عباچي، (

هاي مناسب به منظور جلوگيري از گرايش كودكـان بـه    ها و برنامه صورت كه، اتخاذ سياست
سازي شرايط زندگي  تناسبسمت بزهكاري از جمله حقوق بنيادي اين دسته بوده و ضمن م

هـاي پرورشـي را    گيري درست نظام رفتاري كودكـان و فراگيـري آمـوزه    آنان موجبات شكل
  .آورد فراهم مي
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جسـت، كـاركردي   » حق بر درست تربيـت شـدن  «هاي آن را بايد در  اين مقوله كه پايه
شـدن آنـان    به اين شكل كه، كودكان در پرتو تدابيري كه به درست تربيت. گيرانه دارد پيش
مند شده و در نتيجه به جـاي تمايـل پيـدا كـردن بـه نقـض        انجامد، هنجار آموز و قاعده مي

اساسي اجتماعي به سمت سازگاري با قواعد اجتماعي و احترام گـذاردن  / هاي بنيادين ارزش
به اين ترتيب، حق اين دسته بر درسـت تربيـت   . روند مي  به بايدها و نبايدهاي كيفري پيش

اسـت كـه بـه موجـب آن كودكـان از      » گيري از بزهكاري  حق بر پيش«واقع همان  شدن در
به ديگر سـخن، بـه كـارگيري    . شوند گفته از ارتكاب بزهكاري بازداشته مي طريق تدابير پيش

 -تحصـيلي و تفريحـي   -پرورشـي  -هاي بهبودساز وضعيت محيط خـانوادگي، آموزشـي   اقدام
ز كودكـان انجاميـده و آنـان را بـه سـوي درسـت       فرهنگي اين دسته به حمايت ا -سرگرمي

  . دهد زندگي كردن سوق مي
بنابراين، حمايت از كودكان بزهكار در عرصه سياست جنايي داراي دو شـكل واكنشـي و   
كنشي است؛ البته با اين تفاوت كه تدابير حمايتي كنشي از ورود كودكان به ورطه بزهكاري 

  . اند اري كودكان متمركزجلوگيري نموده و همواره بر كاهش بزهك
نويسندگان پيمان حقوق كودك، بـا لحـاظ رويكـرد حمـايتي نسـبت بـه ايـن دسـته از         

ها به ترسيم نظام عدالت كيفري ويژه كودكان، اتخاذ  شهروندان، عالوه بر ملزم ساختن دولت
ايـن   بـه ايـن سـان، در   . اند ها گذارده گيرانه را بر عهده دولت تدابير حمايتي پيش/ ها سياست

عدالت كيفري و چه در  ةسياست جنايي چه در عرص ةپيمان حق كودكان بر حمايت در پهن
هـا   از ايـن رو، همـواره ايـن پرسـش    . گيري از جرم مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    پهنه پيش

گيري از بزهكاري داراي چه گفتماني است؟ اساساً  اند كه پيمان مذكور در زمينه پيش مطرح
گيري از بزهكاري  هاي پيش تخصصي بر كداميك از گونه -د از حيث فنينويسندگان اين سن

انـد؟ بـر    گيري گزينش شده هاي متعدد كدام گونه پيش اند؟ و نيز از ميان جلوه متمركز شده
همين اساس، در اين نوشتار در سه قسمت از حق كودكان در برخورداري از خانواده مطلوب 

و حق كودكان در برخـورداري  ) دوم(آموزش و پرورش ، حق كودكان در برخورداري از )يكم(
آنهـا   سخن به ميان آمده است تا در پرتـو ) سوم(فرهنگي  -سرگرمي -هاي تفريحي از برنامه

چه اين كه، پس از . كنندگان اين سند در اين خصوص شناسايي شودماهيت گفتمان تدوين
توجهـات  بيشـتر   1372پيوستن جمهوري اسالمي ايران به پيمان حقـوق كـودك در سـال    

كـه، در پرتـو    چنـان . گذاران و دانشگاهيان بر گفتمان حقوقي آن متمركز بوده اسـت  سياست
در امـور  (هـاي عمـومي و انقـالب     اي از قانون آيين دادرسي دادگاه ها فصل ويژه كيدأهمين ت
و يا لوايح آيين دادرسي كيفري و مجازات اسالمي بـه چگـونگي برخـورد بـا      1378) كيفري

بـه ايـن ترتيـب، شناسـايي     . كودكان بزهكار در عرصه عدالت كيفري اختصاص يافتـه اسـت  
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ها در حوزه  در پي بردن به ابعاد سند مذكور و اين كه دولتشناسانه اين پيمان،  گفتمان جرم
زيرا، . باشد شناسي كودكان داراي چه تعهدهايي هستند، از اهميت بسزايي برخوردار مي جرم

هـاي عضـو    هاي دولت شناسانه پيمان مزبور، از يك سو نشان دهنده قلمرو التزام مطالعه جرم
هـاي   كودكان است و از سوي ديگر، نمايانگر جنبهگيري از بزهكاري  اين سند در زمينه پيش

  .باشد گيري از بزهكاري از رهگذر اين پيمان مي حق كودكان بر پيش
  

  :1حق كودكان در برخورداري از خانواده مطلوب .2
ي در گـرايش كودكـان بـه سـمت     مـؤثر  شناسانه، نقش هاي جرم محيط خانواده بر پايه يافته

خانواده نخسـتين محيطـي اسـت كـه كودكـان در آن      . كند بزهكاري و يا كاهش آن ايفا مي
در واقع، اين  .)26: 1387اعزازي، (شوند  هاي رفتاري آشنا مي حضور يافته و با الگوها و شكل

توانـد بـا    ريزي نظام شخصيتي كودكان به شـمار رفتـه و مـي    ترين بستر براي پي محيط مهم
از همـين  . دسـته را مشـخص سـازد    ثيرگذاري جهت و ماهيت كـردار ايـن  أتوجه به همين ت

حق كودكان در «المللي حقوق بشري و مقررات بنيادين ملي بر  روست كه همواره اسناد بين
كودكـان بـه واسـطه تولـد بـه      بيشـتر   زيرا، .2ورزند تاكيد مي» برخورداري از خانواده مطلوب

ايـن محـيط    يابند، اما چه بسا همه آنـان از يـك وضـعيت مطلـوب در     محيط خانواده راه مي
به اين ترتيب است كه خبرگـان قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران       . برخوردار نباشند

مقدمه اين قانون ضـمن  » زن در قانون اساسي«نيز در همين راستا از رهگذر قسمت  1358
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشـد و تعـالي انسـان    ... «: اشاره به اين نكته كه

ساز اصـلي حركـت تكـاملي و رشـد      افق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده زمينهاست و تو
به هر . اند كيد ورزيدهأبر حمايت دولت از اين نهاد ت» ...يابنده انسان است، اصل اساسي بوده 

چه كه در اين اسناد و مقررات بنيادين خـانواده پيداسـت، ايـن اسـت كـه حمايـت از        رو، آن
بود وضعيت آن مورد تاكيد قـرار گرفتـه اسـت تـا ايـن نهـاد كـه يقينـاً         خانواده به منظور به

                                                 
؛ عبـاچي،  1390شاملو، باقر، عدالت كيفري و اطفال، انتشارات جنگل، چاپ نخست، : توان به براي نمونه مي .1

و  1380مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ نخسـت،  مريم، حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، 
نامـه دوره   خواجه نوري، ياسمن، تحوالت سياست جنايي ايران پس از الحاق به كنوانسيون حقوق كودك، پايان

 .اشاره كرد 1382كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 

از الزامات : هاي دولت واده در برخورداري از حمايتنيازپور، اميرحسن، حق خان: براي آگاهي بيشتر بنگريد به .2
گيري از وقوع  كاربردي پيش -مجموعه مقاالت همايش ملي علمي: گيرانه، در حقوق بشري تا كاركردهاي پيش

، جلـد دوم، نشـر ميـزان، چـاپ     )گيري از جرم در ايـران و مطالعـه تطبيقـي    كارگروه اول، مديريت پيش(جرم 
 .1390نخست، 



 

 

191  

           
« مان 

ق ودک
ن و

پما
« 

ه کاری 
ی از  پر  زه 

  

پرورش كودكان است بتواند به شكل مناسب در ايـن زمينـه   / ترين رسالت آن تربيت شاخص
طبيعتاً، هرگاه اين نهاد در اين جهت بـه درسـتي نقـش ايفـا نكنـد، از احتمـال       . گام بردارد

تماعي و برخورداري از وضعيت رفتـاري منسـجم   هنجارهاي اج/ همنوايي اين دسته با قواعد
/ هاي تربيتي قابليت/ ها تواند با برخورداري از ظرفيت پس، خانواده مطلوب مي. شود كاسته مي

بديهي است، ايـن خـانواده   . ثيرگذار باشدأپرورشي در هدايت كودكان به سوي هنجارمندي ت
هـاي اجتمـاعي،    رعايت كردن ارزشهايي مانند  لفهؤبراي دسترسي به اين هدف بايد داراي م

 هايي كه خانواده را اقتصادي باشد؛ شاخصه -اجتماعي و رفاهي -داشتن سطح مناسب رفاهي
سازد تا درگيـر شـدن    متمركز مي) سازييعني، انسان(اش  بر روي انجام رسالت واقعيبيشتر 

  . اقتصادي و اجتماعي -با معضالت متعدد مالي
زيـرا، در پرتـو ايـن    . ده مطلوب يك حق بنيادين بشري استبرخورداري كودكان از خانوا

هاي  حق است كه افراد از رهگذر رشد يافتن در محيط مناسب هنجارآموز گرديده و با ارزش
در واقع، كودكان حق دارند بـا تربيـت   . گردنداجتماعي و چگونه سالم زندگي كردن آشنا مي

هـا و هنجارهـاي    نـد و سـازگار بـا آمـوزه    م شدن در يك بستر مطلوب به عنوان انساني قاعده
 -هاسـت  مطالبـه  -كه از حيث ماهيت در شـمار حـق   -اين حق. اجتماعي به جامعه راه يابند

احتمال درست پرورش يافتن كودكان را افزايش داده و در نتيجه از تمايل آنان به انحـراف و  
سـو كودكـان را در   به اين ترتيب، حق مذكور به اين جهـت كـه، از يـك    . كاهد بزهكاري مي

دهد و از سوي ديگر، موجبات تبديل شدن آنان به شهرونداني  شرايط مناسب زندگي قرار مي
گيرانـه اسـت و بـر همـين      پيش -سازد، داراي كاركردي حقوق بشري هنجارگرا را فراهم مي

  . اند اساس نويسندگان پيمان حقوق كودك آن را مورد توجه قرار داده
  

 :مادر -كردن با پدرحق كودكان بر زندگي  .1.2

كه از آن به عنوان  -اين نهاد. رود پذيرساز كودكان به شمار مي ترين نهاد جامعه خانواده اصلي
عواطـف و همبسـتگي فـراوان    / با تكيه بر احساسـات  -شود هسته نخستين جامعه نيز ياد مي

پرورشـي ايفـا    -هاي تربيتـي  ها و آموزه تواند نقش بسزايي در انتقال تجربه ميان اعضايش مي
هاي مختلف بشري حضور داشته و بـه   كند؛ به ويژه اين كه در اين محيط نمايندگاني از نسل

هـا، فراگيـري چگونـه برخـورد كـردن بـا        همين جهت بستري مناسب براي تعامل بين نسل
  .رود ها و هنجارهاي اجتماعي به شمار مي هاي متفاوت در سطح جامعه و آموزش نقش نگرش

ب، محيط مذكور، كودكان را كه در روزهاي نخسـتين تولـد صـرفاً موجـودي     به اين ترتي
زيستي هستند، از رهگذر آشنا كردن با هنجارهاي بنيادي اخالقي و اجتماعي به / بيولوژيكي

هـاي   در واقع، خـانواده بـا بهـره جسـتن از ظرفيـت     . سازد عضوي از جامعه انساني مبدل مي
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ايـن  . سـباب اجتمـاعي كـردن كودكـان را فـراهم آورد     ا مـؤثر  اي توانـد بـه گونـه    بنيادي مي
/ رفتاري  گيري ها و جهت ها، نگرش ثيرگذاري يقيناً به آموزش و پرورش اصول، افكار، عقيدهأت

/ شود تا خانواده بـه عنـوان يـك نمـاد     و سبب مي) 179: 1387اعزازي، (انجامد  كرداري مي
آفـرين بـوده و نظـام    ي افـراد نقـش  پـرور پذيري و شخصيت نشان اجتماعي در فرآيند جامعه
  .)134: 1385ساروخاني، (كند  ريزي  رفتاري كودكان و جامعه را پي

المللي و مقررات ملي بنيادين ضـمن توجـه بـه     از همين روست كه شماري از اسناد بين
اند؛ تـا در پرتـو ايـن     كيد قرار دادهأنقش اساسي اين نهاد، حمايت همه جانبه از آن را مورد ت

به . متمركز باشد) پرورش كودكان/ يعني، تربيت(اش  ت، خانواده بر اجراي رسالت اصليحماي
المللي حقـوق مـدني و    ، ميثاق بين1948توان به اعالميه جهاني حقوق بشر  عنوان مثال، مي

، اشـاره كـرد كـه در كنـار بـه      1358و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  1966سياسي 
 انـد  هـا مكلـف سـاخته    بر ازدواج، دولت را به حمايت از خانوادهرسميت شناختن حق همگان 

  .)575: 1383نجفي ابرندآبادي، (
ها به عنوان يك حق بنيادي بـراي كودكـان    ترين سندي كه به حمايت از خانواده اما مهم
نويسندگان اين سند در مواد مختلف به ويژه . باشد است، پيمان حقوق كودك مي  توجه كرده

را در شمار حقـوق  » ...كمك به والدين و ديگر اشخاص سرپرست كودك ... « 27 ماده 3بند 
مادر  -اند تا از اين رهگذر آنان در يك محيط مناسب و در كنار پدر بنيادين كودكان گنجانده

هـا صـورت    هاي دولت بايد در راستاي رفاه و انسجام خانواده طبيعتاً، حمايت. خود رشد يابند
ثيرگـذار  أپرورشي ايـن نهـاد ت  / تواند در بهبود كاركرد تربيتي م خانواده ميزيرا، انسجا. پذيرد

  .)350: 1390نيازپور، (پذيري كودكان را افزايش دهد  بوده و در نتيجه، احتمال جامعه
اند كه از هم گسيختگي خانواده در تربيـت و   شناسانه نشان داده به هر رو، تحقيقات جرم
به . انجامد بوده و گاه به گرايش آنان به سوي بزهكاري ميآفرين جهت رفتاري كودكان نقش

هـاي از هـم گيسـخته     درصـد از مجرمـان از خـانواده    80پايه يك پژوهش،  عنوان نمونه، بر
يا در يك تحقيق ديگر نشان داده شده است كه از هر هفت كودك بزهكار سـه نفـر   . اند بوده

بـديهي اسـت، حمايـت از     .)309: 1381ي، قائم(باشند  مادر از هم جدا مي -آنان داراي پدر
تواند در بـاال رفـتن اثـر بخشـي كـاركرد       مادر مي -ها براي كاهش ميزان جدايي پدر خانواده

  .پرورشي اين نهاد نقش ايفا نمايد
كند  گيري رشد مدار نيز به اين نكته اشاره مي هاي تحقيقات مربوط به پيش حتي، نتيجه

هاي خطر بوده، احتمال به عادت شـدن بزهكـاري    از نشانه كه جدايي والدين از يكديگر يكي
از  .)277: 1381كـاري يـو،   (دهـد   مادر از هم جـدا را افـزايش مـي    -نزد كودكان داراي پدر

كنندگان سند مذكور حق كودكان بر زندگي كردن در كنار والدين را همين روست كه تدوين
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  . رورش يافتن اين دسته فراهم گردداند تا از اين طريق امكان درست پ به رسميت شناخته
زيرا، در پرتو آن بستر مناسب براي درست . باشد اين حق داراي ماهيتي حقوق بشري مي

توانند در يك محيط  سپري شدن فرآيند تربيت كودكان مهيا شده و بر همين اساس آنان مي
 :Siegel, 2009(د هاي تربيتي مبادرت ورزن بدون التهاب به گذراندن زندگي و فراگيري آموزه

بـه  . شناسانه نيـز هسـت   همين حق، عالوه بر كاركرد حقوق بشري داراي كاركرد جرم ).257
پذيري سـوق   اي كه بر پايه آن كودكان در وضعيت آرامي تربيت شده و به سمت جامعه گونه
از هاي اجتمـاعي افـزايش يافتـه و     ارزش/ در نتيجه، احتمال همنوايي آنان با قواعد. يابند مي

بـه  . شـود  امكان گرايش اين دسته به بزهكاري و نقض بايدها و نبايدهاي كيفري كاسته مـي 
مادر حق بشـري ايـن دسـته اسـت كـه از حيـث        -اين ترتيب، زندگي كردن كودكان با پدر

گيـري   بـه شـكل   شناسـانه بـوده و   گيري رشدمدار هم داراي كاركردي جـرم  هاي پيش آموزه
توان به نظريه كنترل اجتمـاعي   در همين چارچوب، مي. دانجام درست شخصيت كودكان مي

شوند تا افراد به  وي عقيده داشت كه قيدهاي اجتماعي سبب مي. تراويس هيرشي اشاره كرد
بزهكاري، رفتارهـاي هنجارمنـد و منطبـق بـا مـوازين اخالقـي و اجتمـاعي را        / جاي انحراف

گيـري   دي و اعتقـاد را در شـكل  لفه دلبسـتگي، مشـاركت، پايبنـ   ؤهيرشي چهار م. برگزينند
  .پندارد مي مؤثر قيدهاي اجتماعي

توانـد در مقيـد    مادر مي -در اين ميان، ميزان دلبستگي كودكان به خانواده خصوصاً پدر
بنابراين، اتخاذ تـدابير   .)209: 1383ويليامز، (كند  شدن آنان در آينده نقش بسزايي ايفا مي

تواند در تقويت قيـدهاي اجتمـاعي و در    مناسب در زمينه حضور كودكان در كنار والدين مي
  .ثيرگذار باشدأنتيجه گرايش آنان به سمت احترام گذاردن به قواعد اجتماعي ت

ها بـه منظـور كـاهش احتمـال جـدايي آنـان از        ها از خانواده با وجود اين، حمايت دولت
در اين جاست كه چگونگي اجراي حق درست . شوند هاي از هم گسيخته مشاهده مي دهخانوا

شناسـانه از   هـاي جـرم   زيرا، مطابق پژوهش. كند تربيت شدن كودكان اهميت زيادي پيدا مي
ثير منفي گذاشته و حتي احتمـال  أپرورش كودكان ت/ هم گسيختگي خانواده بر فرآيند رشد

بـه  ). 148: 1387نيـازپور،  (دهد  زد اين دسته را افزايش ميمزمن شدن بزهكاري ن/ به عادت
درصد كودكـان بزهكـار مشـمول تـدابير      70عنوان مثال، در يك تحقيق نشان داده شده كه 

  ).316: 1381قائمي، (سالب آزادي فرزندان طالق بودند 
ي در بهبـود وضـعيت رفتـاري    مؤثر تواند نقش در اين شرايط، حمايت از اين كودكان مي

در واقع، حمايت از ايـن دسـته از   . ين دسته و دور ساختن آنان از موقعيت پرخطر ايفا نمايدا
هاي خطر و افزايش احتمال تـرميم فرآينـد مختـل شـده      كودكان به كاهش اثرگذاري نشانه

به همين جهت، نويسندگان پيمان حقوق كودك . انجامد پرورشي كودكان مذكور مي/ تربيتي
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مادر از هم جدا را حق بنيادي آنان پنداشته و از ايـن رهگـذر    -اي پدرحمايت از كودكان دار
ها را به مراقبت و اتخاذ تدابير مناسب براي حمايت از اين دسته كودكان ملكـف كـرده    دولت
كـه همـواره در    -شود تا كودكان برخوردار از ايـن وضـعيت   زيرا، اين حمايت سبب مي. است

ان درست تربيت شدن را بيابند و بر همين اسـاس بـه   امك -معرض خطر بزهكاري قرار دارند
  .سمت هنجارمندي و همنوايي و قواعد اجتماعي پيش روند

. رود كنندگان اين سند در اين زمينه به شمار مـي  ، بارزترين سياست تدوين9ماده  3بند 
) مـادر  -پـدر (هاي عضو پيمان حق كودك جدا شده از يك يا هـر دو   دولت«مطابق اين بند 

پندارنـد؛ مگـر    را براي حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم و منظم با آنان محترم مي خود
حتي، در همين راستا در بند . »اين كه اين مقوله با مصالح عاليه كودك مغايرت داشته باشد

بازداشت، زندان، ... ناشي از ) كودك از خانواده(هر گاه جدايي «: اين ماده مقرر گرديده كه 4
باشد، دولت عضـو بـر اسـاس درخواسـت بايـد اطالعـات       ... ج، مرگ يا هر دو والدتبعيد، اخرا

قرار دهد ... كودك... ضروري مربوط به محل اقامت عضو يا اعضاي غايب خانواده را در اختيار
اين سياست گوياي اين نكته است كه ارتباط كودكان با والدين حق آنان بوده و بـر ايـن   . »...

مادرها؛ البته، به هر شـكل خصوصـاً از رهگـذر     -حالت جدايي پدر هاي عضو در اساس دولت
اند تدابير مناسب جهـت مـرتبط شـدن كودكـان بـا       هاي كيفري؛ مكلف شده طالق و يا اقدام

يعني، حق كودكان بر ارتباط داشـتن  (به اين ترتيب، حق مذكور . خانواده خود را اتخاذ كنند
هـاي   حقوق بنيادي كودكـان اسـت، از منظـر آمـوزه    با وجود اين كه از مظاهر ) مادر -با پدر
گيري از  زيرا، كودكان به موجب اين حق امكان بهره. باشد شناسانه نيز داراي اهميت مي جرم

شود  طبيعتاً، اين تعامل سبب مي. يابند هاي مختلف اجتماعي را مي عواطف و آشنايي با نقش
كنـار والدينشـان را ندارنـد، تـا      آن دسته از كودكان كه فرصت زنـدگي و رشـد همزمـان در   

مادري، چگونگي نگرش آنان به مسايل مختلف و غيره آشنا شده  -هاي پدر اي با روحيه اندازه
تري نسبت به كودكان كامالً جدا شده از  پرورش را به شكل مناسب/ و در نتيجه فرآيند رشد

  .)316: 1383گراهام، (مادر سپري كنند  -پدر
مادر از هم جدا موجبات رشد  -ن برقراري ارتباط ميان كودكان با پدربنابراين، ايجاد امكا

آورده و با افزايش ميزان درك كودكـان از   را فراهم » خانواده نيمه استوار«اين دسته در يك 
هاي منفي را و از احتمـال تضـادها و اخـتالالت رفتـاري در ايـن       والدين، دور شدن از نگرش

شناسـانه يكـي از    اي كه بـر پايـه شـماري از تحقيقـات جـرم      دسته بكاهد؛ اختالالت رفتاري
  .روند هاي خطر در زمينه مزمن شدن بزهكاري نزد كودكان به شمار مي بارزترين نشانه
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 :ها حق كودكان بر زندگي با خانواده سان .2.2

در اين محيط كودكان پرورش يافته و نسبت به . شود خانواده هسته بنيادين جامعه تلقي مي
ها بستر مناسبي بـراي   با وجود اين، همه خانواده. كنند اجتماعي شناخت پيدا مي هنجارهاي

رشد كودكان نيستند و به جهت برخورداري از مشكالت اخالقي، اقتصادي، اجتماعي و غيـره  
از ايـن رو،  . عملياتي كردن كـاركرد اجتمـاعي چنـدان موفـق باشـند      -توانند در اجرايي نمي

له بـه درگيـر   أها دچار اختالل گرديده و همـين مسـ   گونه خانوادهفرآيند تربيت كودكان اين 
احتمـال  . انجامـد  شدن آنان با معضل ناهنجارهاي اخالقي و اجتماعي و عمدتاً بزهكاري مـي 

مـادر در   -يابد كه اعضـاي خـانواده خصوصـاً پـدر     گاه افزايش ميدار شدن كودكان آن مشكل
تواند آنان  ها مي ن كودكان از اين گونه خانوادهاين جاست كه جدا كرد. شمار بزهكاران باشند

هـاي   زيرا، كودكان در اين محيط به جاي آشـنايي بـا ارزش  . را از خطر بزهكاري مصون دارد
اجتماعي  -هاي تربيتي معموالً رفتارهاي ناقض هنجارهاي اخالقي اجتماعي و فراگيري آموزه

: 1388معظمـي،  (گيرنـد   را يـاد مـي  و چگونگي ناديده انگاشتن بايدها و نبايـدهاي كيفـري   
بر . سازد بديهي است، اين وضعيت كودكان را به سمت انحراف و بزهكاري متمايل مي .)235

همين اساس، بايد اين كودكان را از موقعيت خطر جدا كرد و شرايط مطلـوبي بـراي تربيـت    
: 1385نـا،  نجفـي توا (مادري؛ فراهم سـاخت   -شدن آنان؛ حتي بيرون از محيط خانواده پدر

هاي ترجيحي ادوين ساترلند ارتبـاط مسـتمر    به ويژه اين كه، در پرتو نظريه معاشرت .)118
مادران اسباب رهنمون شدن آنان به سوي الگوهاي رفتاري والدين  -كودكان با اين گونه پدر

ست زيرا، ساترلند عقيده داشت كه رفتار از جمله كردار جنايي فرا گرفتني ا. سازد را مهيا مي
/ گيـرد كـه بـا آنـان روابـط      آموزش جنايي توسط آن دسته از افراد صورت ميبيشتر  و حتي

بر اين اساس، ارتباط پياپي، زياد و عميق . پيوند نزديك، مستمر و طوالني وجود داشته باشد
سـازي آنـان بـه     تواند به متمايل كودكان با والدين بزهكار و يا به هر شكل ناقض هنجارها مي

نظـام  «اين مقوله در پيمان حقوق كودك در قالب  .نگاشتن بايدها و نبايدها بيانجامدناديده ا
مورد توجه قرار گرفته تا از اين رهگذر احتمال درست تربيت شدن كودكان » فرزند خواندگي

كودكي كـه بـه صـورت موقـت يـا هميشـگي از       « 20ماده  1مطابق بند . مذكور افزايش يابد
اش نتـوان بـه او    شده است، يا كودكي كه به خاطر منافع عاليه محيط خانوادگي خود محروم

اجازه داد كه در آن محيط باقي بماند، شايسـته حمايـت و مسـاعدت ويـژه از سـوي دولـت       
هاي عضو بايد بر  دولت«: اين ماده مقرر شده كه 2بر همين اساس، به موجب بند . »باشد مي

. »ن مراقبت جايگزين را تضـمين نماينـد  پايه مقررات ملي خود در خصوص اين دسته كودكا
شـامل نگهـداري توسـط    ... «ماده مذكور شمارش گرديده  3اين مراقبت آن گونه كه در بند 

خانواده جايگزين، كفالت در موازين اسالمي، فرزندخوانـدگي يـا در صـورت لـزوم اقامـت در      
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يمان، حق كودكان شود كه در اين پ مالحظه مي. »...هاي مناسب براي مراقبت باشد  سسهؤم
بر مراقبت شدن مورد توجه واقع شده است تـا در پرتـو آن فرآينـد رشـد كودكـان از سـوي       

ايـن سياسـت،    .هاي جايگزين و يا نهادهاي دولتي و جامعوي تحت هدايت قرار گيرد خانواده
بـه ايـن صـورت كـه، كودكـان از      . هاي حقوق بشري اسـت  در نگاه نخست صرفاً داراي جنبه

مـادر وي   -امكان زندگي كردن و پرورش يـافتن نـزد افـرادي كـه جانشـين پـدر      رهگذر آن 
خـانواده بـودن و يـا     شوند را پيدا كرده و به جاي درگير شدن بـا معضـالت ناشـي از بـي     مي

: 1383مصـفا،  (يابند  برخورداري از خانواده نامناسب امكان رشد در يك محيط مطلوب را مي
زيـرا،  . گيرانـه نيـز هسـت    كور داراي كاركردهـاي پـيش  اما از سوي ديگر، سياست مذ .)173

كودكان در پرتو آن امكان حضور در محيط خانواده مناسب و يـا نهادهـاي خـانواده سـان را     
هاي تربيتي، چگـونگي برخـورد بـا     يافته و همين مقوله اسباب آشنا شدن اين دسته با آموزه

بديهي است، اين بعد از . سازد اهم ميهاي اجتماعي و الگوبرداري  مناسب رفتاري را فر پديده
پذيري اين دسته را افزايش داده و فرآينـد مبـدل شـدن     كاركرد حق ياد شده احتمال جامعه
  .سازد آنان به بزهكار مزمن را متوقف مي

  
  :حق كودكان در برخورداري از آموزش و پرورش .3

. رفتاري كودكان استدهنده نظام  ترين بسترهاي شكل مدرسه يكي از اصلي/ محيط تحصيلي
ريـزي شـده و جهـت رفتـاري      در اين محيط مانند خانواده پيكره شخصيت ايـن دسـته پـي   

/ ترين عامل در پـرورش  به هر رو، محيط مدرسه پس از خانواده مهم. شود كودكان تعيين مي
هاي نو و شـناخت   آموزان در معرض فراگيري تجربه زيرا، در آن دانش. تربيت اين دسته است

: 1383نجفـي ابرنـدآبادي،   ( گيرنـد  هاي مختلف اجتماعي قرار مـي  مند نسبت به پديده نظام
گيـري نظـام    به اين ترتيب، محيط مدرسه عالوه بر علـم آمـوزي در چگـونگي شـكل     .)574

تربيتـي اسـت كـه     -شخصيتي افراد نقش آفرين بوده و در پرتـو همـين كاركردهـاي علمـي    
افته و به سوي همنـوايي قواعـد اجتمـاعي سـوق پيـدا      آموزان امكان هنجار آموزي را ي دانش
از همين رو، دسترسي كودكان به محـيط مدرسـه در شـمار حقـوق بنيـادي آنـان       . كنند مي

هـاي اخالقـي و اجتمـاعي     گنجانده شده تا از اين رهگذر كودكان ضمن سوادآموزي با ارزش
به اين معنا كه . لبه استمطا -هاي حقوق بشر داراي حق اين حق، از منظر آموزه. آشنا شوند

ها مكلفند در راستاي دسـتيابي   كودكان از حق تحصيل و تعليم برخوردارند و در برابر، دولت
هاي علمي و  اين دسته به حق مذكور تدابير مناسب را اتخاذ كنند، تدابيري كه طبيعتاً آموزه

نيـازپور،  (سـازد   اهم ميپذير شدن اين دسته را فر تربيتي را به آنان شناسانده و امكان جامعه
شناسانه نيز داراي اهميـت   هاي جرم همين حق بشري كودكان از حيث آموزه). 183: 1383
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/ هـاي پرورشـي   به اين شكل كه كودكان با حضور در محيط مدرسه و فراگيـري آمـوزه  . است
رفته و در نتيجه از نقـض بايـدها و نبايـدهاي كيفـري      تربيتي به سمت اجتماعي شدن پيش

ي مـؤثر  بديهي است، كاركرد مدرسه در هنجار آموز كردن كودكان نقش. ورزند اري ميخودد
بـر همـين اسـاس    . نمايـد  مندي اين دسته ايفا مي در ساماندهي درست نظام رفتاري و قاعده

حق كودكان در برخورداري از « 28است كه نويسندگان پيمان حقوق كودك به موجب ماده 
ها بايد اين حـق را بـراي    مطابق اين ماده دولت. اند شناختهرا به رسميت » آموزش و پرورش

مصـفا،  (كودكان تضمين كرده و امكانات مناسب براي دسترسي همگان به آن را فراهم كنند 
در (كنندگان سند مذكور داراي جنبه اجباري و رايگان  اين حق در باور تدوين). 191: 1383

بـوده و آن  ) ر كـاهش ميـزان تـرك تحصـيل    به منظو(و تشويقي ) هاي ابتدايي خصوص دروه
رشـد شخصـيت، اسـتعدادها و    «اين پيمان مقرر گرديده بايد در جهت  29گونه كه در ماده 

افـزايش احتـرام بـه حقـوق بشـر و      «، »هاي جسمي و فكري كودك تا انـدازه امكـان   توانايي
ايش احتـرام  افز«، »بيني شده در منشور سازمان ملل متحد هاي بنيادين و اصول پيش آزادي
هـاي ملـي آن كشـور محـل زنـدگي       ها مانند ارزش مادر، هويت فرهنگي، زبان و ارزش -پدر

سـازي كـودك بـراي يـك زنـدگي      آماده«، »هاي كودك هاي متفاوت با تمدن كودك و تمدن
اي آزاد و با روحيه تفاهم، صلح، مدارا، برابري ميان زن و مـرد و دوسـتي    والنه در جامعهؤمس

افـزايش  «و » هاي قومي، ملـي، مـذهبي و افـراد داراي منشـا بـومي      مان، گروهبين همه مرد
پيداست كه از منظر نويسندگان پيمـان مزبـور حـق    . باشد» احترام به محيط زيست طبيعي

آموزش و پرورش بايد از لحاظ كمي به صورت فراگيـر در دسـترس همگـان قـرار گيـرد و از      
نيـازپور،  (تربيت درسـت ايـن دسـته بيانجامـد     پذير ساختن كودكان و  حيث كيفي به جامعه

شود كه در اين سند حق بـر آمـوزش و پـرورش بـه      به اين ترتيب، مالحظه مي). 89: 1391
هـاي   توانـد از نظـر آمـوزه    عنوان يكي از مظاهر بارز حقوق بشري كودكـان كـه طبيعتـاً مـي    

بديهي اسـت،  . ته استگيرانه باشد، مورد توجه قرار گرف شناسانه داراي كاركردهاي پيش جرم
در پرتو دسترسي كودكان به اين حق از احتمـال پيـدايش تمـايالت مجرمانـه آنـان كاسـته        

  .شود مي
  

  :سرگرمي -فرهنگي -هاي تفريحي حق كودكان در برخورداري از برنامه. 4
 :فرهنگي -هاي تفريحي حق كودكان در برخورداري از برنامه. 1.4

: 1384عميـد،  (فرهنگ از نظر لغوي تعليم و تربيت، ادب، معرفت و دانش معنا شـده اسـت   
ها، هنر، اخالقيات، قـانون،   اي از دانش، عقيده اما از حيث اصطالحي مجموعه پيچيده) 1837

آورد را در  بدست مـي  -به عنوان عنصري از جامعه -آداب و رسوم و هر عادت ديگر كه انسان
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 -هـاي اساسـي نظـام روانـي     به اين سـان، فرهنـگ پايـه   ). 502: 1372عي، صان(گيرد  بر مي
. اجتماعي يك جامعه است كه از رهگذر نهادهاي متعددي بايـد بـه شـهروندان انتقـال يابـد     

ترين اين نهادها هستند كه نقش  يكي از مهم) اعم از ديداري، شنيداري و نوشتاري(ها  رسانه
نيـازپور،  ( كننـد  انه فرهنگي يـك جامعـه ايفـا مـي    گيري سام گيري و جهت بسزايي در شكل

هـا و معضـالت فرهنگـي، اجتمـاعي بـه       زيرا، اين نهادها با شناسايي طرفيـت  .)179: 1383
ها  بديهي است، اين رسالت رسانه. مبادرت ورزندآنها  كارهاي مناسب براي برطرف ساختن راه

شـود تـا بـه ايـن      مختلف ظاهر ميهاي  هاي متنوع جامعه و از رهگذر برنامه با توجه به طيف
پـذيري و هدفمنـد    وسيله احتمال تكوين درست شخصيت افراد از جملـه كودكـان و جامعـه   

هـا بـا توجـه بـه برخـورداري از       به اين ترتيـب، رسـانه  . شدن اوقات فراغت آنان افزايش يابد
يـادي  هـاي بن  توانند تا انـدازه زيـادي در جـذب كودكـان و القـاي ارزش      مخاطبان بسيار مي

هـا را   دولـت  17به همين جهت، نويسندگان پيمان مذكور در ماده . اجتماعي نقش ايفا كنند
و بهداشـت  ... ترويج رفـاه اجتمـاعي، معنـوي، اخالقـي     ... «به اتخاذ تدابير مناسب به منظور 

اين الزام مطـابق بنـدهاي ايـن مـاده در قالـب      . اند ها مكلف ساخته از طريق رسانه» ...رواني 
هاي گروهـي بـه انتشـار و پخـش اطالعـات و مطالـب سـودمند اجتمـاعي و          يق رسانهتشو«

المللـي در زمينـه توليـد،     هـاي بـين   تشويق همكـاري «، )بند الف(» ...فرهنگي براي كودكان 
هـاي   تشويق توليد و انتشار كتاب«، )بند ب(» ...مبادله و انتشار اين گونه اطالعات و مطالب 

گيـري درسـت    تواننـد در شـكل   مـي آنها  متبلور شده كه هر يك از و غيره) بند ج(» كودكان
شـود كـه در قلمـرو ايـن      به اين ترتيب، مالحظه مـي . نظام رفتاري كودكان تاثيرگذار باشند

هاي مربوط به اين طيف حساس  پيمان، سياست گذاري در زمينه توجه به كودكان و دغدغه
رسد تدبيرگذاري سنجيده در  به نظر مي. ه استها به شمار آمد رسانه/ ها از تكاليف مهم دولت

در واقـع، ايـن   . سازد گيري درست رفتاري در كودكان را فراهم مي اين خصوص اسباب جهت
تواننـد از   هـا مـي   گذاري از حقوق بنيادي كودكان بوده كه بر اين اسـاس رسـانه   نوع سياست
سـطح فرهنگـي ايـن دسـته،     هاي فرهنگي به آگاه سازي كودكان، ارتقاي  ريزي رهگذر برنامه

هاي اساسي اجتماعي و نيز بايدها و نبايدهاي كيفري و ترويج آداب  آشنا كردن آنان با ارزش
بديهي است، اين حق كودكان به دليـل برخـورداري   . ورزند هاي غالب جامعه مبادرت  و سنت

كودكان  تواند در سوگيري درست نظام رفتاري شناسانه مي جرم -از همين كاركردهاي جامعه
  .و كاهش احتمال ارتكاب بزهكاري اين دسته نقش آفرين باشد

  
 :سرگرمي -هاي تفريحي حق كودكان در برخورداري از برنامه. 2.4

گيـري فردمدارنـد كـه در پرتـو آن      سرگرمي از جمله سازوكارهاي پيش -هاي تفريحي برنامه
يرا، به موجـب ايـن دسـته    ز. شود اسباب بهتر شكل گرفتن سامانه رفتاري كودكان فراهم مي
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منـد در   ها هيجانات، احساسات كودكان تحت هدايت قرار گرفته و آنان به صورت نظام برنامه
نيـز، ايـن    .)234: 1385بيابـانگرد،  ( آينـد  هاي دروني خود بر مـي  صدد برآورده ساختن نياز

اخالقي و ها ضمن پر كردن اوقات كودكان و هدفمند نمودن آن در آموزش هنجارهاي  برنامه
  .ثيرگذارندأاجتماعي ت

سرگرمي در شاداب سازي روحيه كودكان نقش آفرين  -هاي تفريحي عالوه بر اين، برنامه
سرگرمي سبب شده تا  -هاي تفريحي ثيرهاي برنامهأهمين ت .)302: 1381دانش، ( باشند مي

يـك سـو، در   نويسندگان پيمان حقوق كودك اتخاذ تدابير دولتي مناسب در اين زمينه را از 
بينـي   پـيش . هـا بگنجاننـد   شمار حقوق كودكان و از سوي ديگر، در گسـتره تكـاليف دولـت   

آنهـا   سرگرمي از اين جهت حق است كـه در پرتـو   -هاي مناسب تفريحي ها و برنامه سياست
به اين سان، اين دسته، حق دارنـد كـه در   . شود شادابي كودكان فراهم مي/ هاي نشاط زمينه

اط پرورش يافته و همراه فراگرفتن هنجارهاي اجتماعي و اخالقي از بيهـوده  يك بستر پر نش
. شـوند  كاري دور مي هاي نامناسب براي سپري كردن اوقات بي گذراني و وارد شدن به محيط

هاي مناسـب بـراي تخليـه     بنابراين، پر و هدفمند كردن اوقات فراغت كودكان و ايجاد زمينه
هـا مكلـف    اين دسته قرار داشته و بر همـين اسـاس دولـت    هيجانات در شمار حقوق بنيادي

منـد سـازي اوقـات     ريزي سنجيده به منظور نظـام  گذاري و برنامه اند در راستاي سياست شده
هاي  سرگرمي كودكان گام بردارند؛ به ويژه در خصوص آن دسته از كودكان كه داراي خانواده

ها بـراي كـاهش احتمـال     پس، دولت. باشند توجه مي اقتصادي و يا بي -ناتوان به لحاظ مالي
باندهاي منحرف، بزهكار و متمايـل شـدن بـه سـمت نقـض      / ها جذب كودكان از سوي گروه

سـرگرمي مخصـوص    -هـاي مناسـب تفريحـي    بايدها و نبايدهاي كيفري بايد به تدوين طرح
ودكـان  المللي اين حق ك ترين مبناي بين اين پيمان شاخص 31ماده . كودكان مبادرت ورزند

بـراي اسـتراحت، داشـتن اوقـات فراغـت،      ... «: انـد  ها مكلف شده بوده كه به موجب آن دولت
هاي تفريحـي متناسـب بـا سـن كودكـان و مشـاركت آزادانـه در         پرداختن به بازي و فعاليت

  .ريزي كنند برنامه) 1بند (» ...زندگي فرهنگي و هنري 
سـرگرمي از جملـه    -هـاي تفريحـي   مـه به اين ترتيب، حق كودكان در برخورداري از برنا

حقوق بنيادي اين دسته است كه در پرتو آن بسترهاي مناسب بـراي درسـت تربيـت شـدن     
شناسانه نيز  هاي جرم پيداست اين حق بشري كودكان از منظر آموزه. شود كودكان فراهم مي
ايت گيرانه بـوده و در كـاهش ميـزان بزهكـاري كودكـان و هـد       پيش مؤثر داراي كاركردهاي

زيرا، هدفمندسازي اوقـات فراغـت   . باشد مندي تاثيرگذار مي كردن اين دسته، به سوي قاعده
هـاي   بزهكـار و پيـروي از ارزش  / هاي دوستان منحرف اين دسته از وارد شدن آنان به محيط

  .كاهد ها مي نامطلوب حاكم بر اين گروه
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  :گيري نتيجه. 5
دهنـده سـامانه    اهيت رفتـاري ايـن دسـته جهـت    اند؛ چنان كه م سازان جامعه كودكان آينده

از همين رو، چگونه تربيت شدن آنان داراي اهميـت بـوده و   . رود رفتاري جوامع به شمار مي
گذاران جنايي بايد در راستاي حمايت از كودكان و فراهم ساختن بسترهاي مناسـب   سياست
واند به دو صورت واكنشـي  ت اين بسترسازي مي. پرورشي براي اين دسته گام بردارند/ تربيتي

در شكل واكنشـي، تـدابير حمـايتي پـس از وقـوع بزهكـاري توسـط        . و كنشي متبلور گردد
شوند و از اين رهگـذر اسـباب بازگردانـدن ايـن دسـته بـه جامعـه فـراهم          كودكان اتخاذ مي

در واقع، سامانه عدالت كيفري به دنبال تـرميم خالهـاي تربيتـي و برطـرف كـردن      . شود مي
به اين ترتيـب، در ايـن عرصـه حـق بـر درسـت       . پرورش آنان است/ هاي فرآيند رشد چالش

  . كند نمود پيدا مي» حق بر بازپروري«تربيت شدن كودكان در قالب 
اين درحالي است كه در شكل كنشي، حمايت اين حق ناظر به پيش از وقـوع بزهكـاري   

كودكان بـه بزهكـاري بـر    بوده و بر همين اساس نظام سياست جنايي درصدد كاهش تمايل 
به ديگر سخن، در اين بستر حق بر درسـت تربيـت شـدن از طريـق تـدابير مناسـب       . آيد مي

اجرايـي شـدن ايـن    . يابـد  فرهنگي تبلور مي -سرگرمي -مدار، مدرسه مدار و تفريحي خانواده
هاي بازداشته شـدن كودكـان از ارتكـاب بزهكـاري را فـراهم سـاخته و از نقـض         حق، زمينه

نويسندگان پيمـان حقـوق كـودك    . كند رهاي كيفري از سوي اين دسته جلوگيري ميهنجا
اند  در شمار حقوق بنيادي كودكان گنجانده -گيرانه است كه داراي كاركرد پيش -اين حق را

 -هاي مختلف اين حق خصوصاً ابعاد حمـايتي  ها را به شناسايي جنبه و بر همين اساس دولت
همين . اند فرهنگي ملزم ساخته -تفريحي و حمايتي -حمايتي آموزشي، -خانوادگي، حمايتي

اسـت و سـبب شـده تـا      برخوردار كرده » اي مطالبه -حق«رويكرد، حق مذكور را از ماهيتي 
عمليـاتي كـردن    -ريزي بـراي اجرايـي   گذاري و برنامه ها در پرتو آن همواره به سياست دولت

گيري از بزهكاري  قوق كودك براي پيشنويسندگان پيمان ح. مصاديق اين حق مكلف گردند
پرور آن  شخصيت/ گيري از بزهكاري به شكل فردمدار هاي متعدد پيش كودكان در ميان گونه

گيري موقعيـت مـدار خـودداري     ها به شناسايي پيش اند و از ملزم ساختن دولت توجه نموده
مداخلـه در فرآينـد    نيز موسوم است با» گيري اجتماعي پيش«گونه نخست كه به . اند ورزيده
گيري شخصيت افراد از جمله كودكان بر جهت و ماهيت رفتاري آنـان تمركـز كـرده و     شكل

در واقـع، ايـن نـوع    . ورزد كيد ميأهاي بزهكارانه ت همواره بر دور ساختن شهروندان از گرايش
ه يابند ب هاي مختلفي كه كودكان در آن پرورش مي هاي محيط گيري با تكيه بر ظرفيت پيش
در نهايـت، سـامانه سياسـت    . كرداري اين دسته توجه دارد/ گيري درست نظام رفتاري شكل

كودكان و درست جهت دادن كردار / گيري فردمدار فرآيند تربيت افراد جنايي از رهگذر پيش
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بنـدي در دو   گيري فردمدار در يـك دسـته   اين رسالت پيش. دهد آنان را مورد هدف قرار مي
محيطـي سياسـت   / مدار گيري جامعه در پيش. گردد رشدمدار عملياتي مي مدار و قالب جامعه

هاي اجتماعي عمومي و شخصي درصدد هدايت  هاي محيط گذاران جنايي با تكيه بر ظرفيت
در ضـمن، در  . باشـند  كودكان و فراهم ساختن شرايط مناسب براي پرورش درست مي/ افراد

امـا در  . انـد  ب سـامانه سياسـت جنـايي   گيري كليـه شـهروندان مخاطـ    عرصه اين گونه پيش
گيـران سياسـت جنـايي پـس از شناسـايي       گيري زودرس تصميم پيش/ گيري رشدمدار پيش

ها بـر تـرميم فرآينـد     هاي محيط دار البته اين بار هم با بهره جستن از قابليت كودكان معضل
ري از رهگذر گي به ديگر سخن، اين نوع پيش. شوند تربيتي مختل شده اين دسته متمركز مي

اجتماعي زود هنگام به برطرف ساختن مشكالت كودكـان داراي   -هاي روان شناسانه مداخله
. گيـري موقعيـت مـدار قـرار دارد     هـا، پـيش   در برابر اين گونه. كند هاي خطر توجه مي نشانه
هـاي   گيري مذكور با ثابت انگاشتن سامانه شخصيت افراد صرفاً به مداخلـه در موقعيـت   پيش
زا درصـدد كـاهش ميـزان     هاي جـرم  سازي زمينهجنايي مبادرت ورزيده و با نامتناسب  پيش

گيري از رهگـذر مـديريت اوضـاع و احـوال پـيش از       در واقع، اين گونه پيش. بزهكاري است
زا و افـزايش خطرهـاي ناشـي از     هـاي مسـاعد جـرم    بزهكاري، حذف يا خنثي كردن وضعيت

بـه ايـن ترتيـب، معـدود سـازي      . باشـد  ز وقوع جرم ميارتكاب بزهكاري به دنبال جلوگيري ا
تر كردن پيدايش موقعيت يا شرايط مناسب براي ارتكاب  هاي وقوع بزهكاري يا سخت فرصت

از فعليـت يـافتن   آنهـا   آوري بـه  گيـري بـا رو   هايي است كه اين نوع پيش جرم از جمله اقدام
مدار، بـر خـالف،    گيري موقعيت شپيداست كه پي. آورد انديشه بزهكارانه ممانعت به عمل مي

دار از ارتكـاب جـرم    انگيـزه / گيري فردمدار فقط بر منصرف نمودن بزهكـاران احتمـالي   پيش
زيرا، اين گونه . گيري شخصيت آنان مداخله نمايد نمايد؛ بي آن كه در فرآيند شكل تمركز مي

نه و لحـاظ سـود و   گيري بر اين انگاره استوار است كه بزهكاران با رويكـردي حسـابگرا   پيش
در نتيجـه، بـا نامسـاعد    . گزينند مند بودن آن را برمي زيان ناشي از بزهكاري در صورت فايده

هـا   تـوان از شـمار جـرم    جلوه دادن فرآيند ارتكاب بزهكاري و در واقع پرهزينه كردن آن مـي 
هـايي   شهاي متعدد همواره با چال گيري، با وجود، برخورداري از مزيت اين گونه پيش. كاست

مدار نسبت به بزهكـاران؛   اثربخش نبودن تدابير موقعيتآنها  رويارو است كه يكي از بارزترين
  .باشد خصوصاً كودكان بزهكار؛ مي

ثير هيجانات مرتكب جـرم شـده و   أبه اين جهت كه اين دسته از بزهكاران عمدتاً تحت ت
بـر همـين اسـاس،    . نـد ورز بدون حسابگري به نقض بايدها و نبايدهاي كيفري مبـادرت مـي  

گيـري فردمـدار    گيري فقط بر پيش هاي پيش نويسندگان پيمان حقوق كودك در ميان گونه
هـا را بـه اتخـاذ تـدابير      كيد ورزيده و دولـت أبه منظور كاهش گرايش كودكان به بزهكاري ت
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پـرورش  / توانند بر فرآيند رشد زيرا، اين گونه تدابير مي. اند مناسب در اين زمينه ملزم ساخته
به هر . سازي سامانه شخصيتي اين دسته را فراهم سازندثير گذاشته و اسباب سالمأكودكان ت

گيـري از بزهكـاري    كنندگان اين پيمان در خصوص پـيش  رسد گفتمان تدوين رو، به نظر مي
باشـد تـا    استوار مي) مدار يعني، رشدمدار و جامعه(گيري فردمدار  هاي پيش كودكان بر آموزه

وسيله آنان به سمت هنجارمندي، برخورداري از يك ماهيت رفتاري مناسب و درست  به اين
سازي تمركـز   در واقع، پيمان حقوق كودك بر كودك پروري و انسان. تربيت شدن پيش روند

از ايـن رو،  . بيني نموده است هاي عضو پيش هايي را براي دولت كرده و در همين زمينه التزام
يران در كنار توجه به گفتمان اين پيمان در خصوص حقوق كيفري در پهنه سياست جنايي ا

شناسانه آن نيـز اهميـت    كودكان مانند چگونه محاكمه كردن اين دسته بايد به گفتمان جرم
  : توان پيشنهادهاي زير را مورد توجه قرار داد بر اين اساس مي. داده شود

  كودكان؛ گيري از بزهكاري يكم؛ تدوين قانون ويژه در زمينه پيش
گيـري از   دوم؛ ايجاد ساختار مناسب در گستره سياست جنايي ايران در خصـوص پـيش  

گيري از بزهكاري كودكان در دستگاه پليس و قوه  بزهكاري كودكان؛ مانند تشكيل نهاد پيش
  قضاييه؛

/ هـاي تربيتـي   پرورشي با تاكيد بر اقدام -هاي نهادهاي آموزشي سازي ظرفيت سوم؛ فعال
هـاي فراگيـر و    بيني برنامه ها و يا پيش شناس در سطح مدرسه مثل بكارگيري روانپرورشي؛ 

  آموزان؛ كننده براي دانش منظم سرگرم
مندسازي و تقويت تعامل ميان مدرسه و خانواده به منظـور سـاماندهي    چهارم؛ چارچوب
  اوقات فراغت كودكان؛

ز بزهكاري كودكان، به منظور گيري ا هاي پنج ساالنه در زمينه پيش پنجم؛ تدوين برنامه
  المللي ناشي از پيوستن به پيمان حقوق كودك؛ اجراي تعهدهاي بين

  ؛»گيري از بزهكاري كودكان پيش«اندازي دوره كارشناسي ارشد  ششم؛ تعريف و راه
شناسـي   ، بـه منظـور علـت   »شناسي بزهكاري كودكـان  كميته ملي جرم«هفتم؛ تاسيس 

  .گيرانه در اين زمينه مناسب پيشكارهاي  جنايي و شناسايي راه
  

  :و مĤخذ منابع. 6
  :فارسي. الف

انتشارات روشـنگران و  : ، چاپ اول، تهرانشناسي خانواده جامعه، )1387(اعزازي، شهال  .1
  .مطالعات زنان

دفتـر نشـر   : چـاپ پـنجم، تهـران    شناسي نوجوانان، روان، )1385(بيابانگرد، اسـماعيل   .2
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 .فرهنگ اسالمي

تحوالت سياست جنـايي ايـران پـس از الحـاق بـه      ، )1382(خواجه نوري، ياسمن  .3
دانشـكده حقـوق دانشـگاه     نامه دوره كارشناسي ارشـد،   پايانكنوانسيون حقوق كودك، 

  . شهيد بهشتي
: چـاپ نهـم، تهـران    مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟،، )1381(دانش، تاج زمان  .4

 .انتشارات كيهان

: چـاپ هشـتم، تهـران    شناسي خـانواده،  اي بر جامعه مقدمه، )1385(ساروخاني، بـاقر   .5
 .انتشارات سروش

  .انتشارات جنگل: ، چاپ اول، تهرانعدالت كيفري و اطفال، )1390 (شاملو، باقر  .6
 .كتابخانه گنج دانش: چاپ اول، تهران ها، شناسي ارزش جامعه، )1372(صانعي، پرويز  .7

مجلـه حقـوقي   ، »ديدگي كودكان ري و بزهگيري از بزهكا پيش«، )1383(عباچي، مريم  .8
  .49-78، صص 47شماره  ، دادگستري

انتشـارات  : جلد سوم، چاپ دهـم، تهـران   فرهنگ فارسي عميد،، )1384(عميد، حسن  .9
  .اميركبير

انتشـارات انجمـن   : چاپ پنجم، تهران كودك و خانواده نابسامان،، )1381(قائمي، علي  .10
 .اوليا و مربيان

گيـري از   اجتمـاعي زود هنگـام در پـيش    -شـناختي  مداخله روان»  ،)1381(يو، روبر  كاري .11
 مجلـه تحقيقـات حقـوقي،   حسين نجفي ابرند آبادي،  ، ترجمه علي»رفتارهاي مجرمانه

 .267-304، صص 36و  35شماره 

ــأثير مداخلــه«، )1383(گراهــام، جــان  .12 اجتمــاعي در  -شــناختي هــاي زود هنگــام روان ت
مجلـه حقـوقي دادگسـتري،    ، ترجمه ياسمن خواجـه نـوري،   »از بزهكاري گيري پيش

 .307-331، صص 49و  48شماره 

وري از آن در  كنوانسـيون حقـوق كـودك و بهـره    ، )1383) (زيرنظر(مصفا، نسرين  .13
 .نشر گرايش: چاپ اول، تهران حقوق داخلي ايران،

 .نشر دادگستر: چاپ اول، تهران بزهكاري كودكان و نوجوانان،، )1388(معظمي، شهال  .14

موعه مج(علوم جنايي : گيري از جرم، در پيش«، )1383(نجفي ابرندآبادي، علي حسين  .15
انتشـارات سـمت،   : چاپ اول، تهران، )مقاالت در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري

 .559-600صص 

اول،  چـاپ  نابهنجاري و بزهكـاري كودكـان و نوجوانـان،   ، )1385(نجفي توانا، علي  .16
 . انتشارات آموزش و سنجش: تهران

مجلـه حقـوقي   ، »گيري از بزهكاري در ايـران  حقوق پيش«، )1383(نيازپور، اميرحسن  .17
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 .169-227، صص 49و  48شماره دادگستري، 

چـاپ  گيري،  از علت شناسي تا پيش: بزهكاري به عادت، )1387(نيازپور، اميرحسن  .18
 .انتشارات فكرسازان: اول، تهران

از : حـق خـانواده در برخـورداري از حمايـت دولـت     «، )1390(ر، اميرحسـن  نيازپو .19
مجموعه مقاالت همـايش ملـي   : ، در»گيرانه الزامات حقوق بشري تا كاركردهاي پيش

گيـري از جـرم در    كارگروه اول، مديريت پـيش (گيري از وقوع جرم  كاربردي پيش -علمي
 .348-363نشر ميزان، صص : ، جلد دوم، چاپ اول، تهران)ايران و مطالعه تطبيقي

از حقـوق بشـر تـا    : حـق برخـورداري از آمـوزش و پـرورش    «، )1391(نيازپور، اميرحسن  .20
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