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 سهمبانی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از منظر حقوق اسالم و فران

 

 

 چکیده 

 رانسهیکی از مسائل مهم در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان از منظر حقوق اسالم و حقوق کیفری ف

ی و ، اعتقادالقیتربیتی، اخ پرداختن به مبانی می باشد؛ مبانی اصول یا قواعد کلّی ای هستند که یک نظام

ند صولی هستابانی محقوقی مبتنی بر آن بوده و قوانین خود را بر پایه آن وضع می کنند؛ به عبارت ساده تر 

می  ا به دستز آنهاکه به قوانین و مقرّرات یک نظام مشروعیّت داده و قوانین آن نظام لزوم امرای خود را 

ز قضاوت، نین و نییر قواباید دارای مبانی بوده تا بتوان از آن در امر تفسآورند؛ بنابراین، چراکه هر موضوعی 

ده ذیرفته شمعه پاستفاده نمود و آن همان اعتقادات و ارزشها و تفکراتی می باشد که از طرف افراد یک جا

ان و کودک است و همگی ملزم به رعایت آنها می باشند. مبانی تأدیبی و تربیتی در حقوق اسالم برای

ی محوری نوجوانان اهتمام به رشد کودک، اصالح و بازپروری، اخالق مداری، محبت مداری و عدالت م

 ن بزهکار، درماجبران آسیب های وارده، ارعاب بزهکار، اصالح بزهکارباشد و در حقوق کیفری فرانسه نیز 

نه وش کتابخارسی ش با بررو مبانی حقوق بشری به عنوان مبانی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پژوه

ان اری کودکه بزهکپاسخ های تأدیبی و تربیتی بای و رجوع به منابع معتبر فقهی و حقوقی، به تطبیق مبانی 

 .ی رسدمو نوجوانان پرداخته و اولویت داشتن مبانی فقهی نسبت به حقوق کیفری فرانسه به اثبات 

 اسالم، فرانسه.مبانی، پاسخ، تأدیب، تربیت، کودک،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

باشند؛ سعادت و پیشرفت هر جامعه در های آینده هر جامعه میکودکان و نوجوانان به عنوان زیرساخت

گذاران کیفری سن مسئولیت باشد. هرچند بیشتر قانونگرو تربیت صحیح این قشر حیاتی آن جامعه می

ظام حقوقی و نیز اهمیت بزهکاری کودکان هر ن کنند، اما به لحاظ حجم، نوعکیفری را از بلوغ محاسبه می

ها داشته باشد. اهمیت نوع مواجهه با های در خور توجهی به این قسم بزهکاریکوشیده است پاسخ

خصیت گیری شبزهکاری کودکان در این است که نوع واجهه در رفتارهای آتی آنها و بدون تردید در شکل

تواند کودکان را از مسیر صحیح به طور ها میها و مجازاتپاسخ ای که برخیافتد. به گونهآنها موثر می

های خای بسازد. در نقطه مقابل دادرسی صحیح و نیز پاسکامل خارج ساخته و از آنها بزهکاران حرفه

نها آت انسانی تواند آنها را به مسیر صحیح بازگردانده و شخصیانسانی، تأدیبی و متناسب با رشد کودکان می

های های کیفری گوناگون حکایت از گستردگی و تنوع رسیدگی پاسخین نماید. مطالعه سیستمرا تضم

ر صدد دقاله مکیفری به بزهکاری کودکان دارد که در جای خود مورد ارزیابی نیز قرار گرفته است. این 

 ی اسالم وجزائهای تأدیبی و تربیتی به بزهکاری کودکان و نوجوانان را از منظر فقه است تا مبانی پاسخ

فزون بر که ا نظام کیفری فرانسه مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد. اهمیت مطالعات تطبیقی از آن روست

 و قرار دهد.های جدیدی را پیش رکارها و افقتواند راهبردن به نقاط قوت و امتیاز یک سیستم، میپی

 . مفاهیم1

 مبانی -

شالوده، پایه،  . (107-106صص ،1ج ،1380معلوف،)روف الفبا،در لغت به معنی ساختمانها یا ح1«مبانی»

 ؛ 64ص ،1ج ،1416 طریحی، ؛252ص ،1ج ،1412 اصفهانی، راغب)یک چیز ، ریشه و بنیادبنیان و اساس

به آمده است. در اصطالح حقوقی نیز  ( 6603ص ،7 ج ،1381 انوری، ؛20112ص ،13ج ،1377 دهخدا،

گردیده  عنوان (39ص ،1 ج ،1390کاتوزیان،)«نامرئی حقوق و کیفرها  رگها و ریشه های پنهان و»معنای 

های اصلی تنها بیان کننده دلیل الزامها و منشاء پنهانی تکالیف نیست، بلکه به ستون« مبنا» در واقع،  است؛

 .(9 ص ،1ج ،1387 کاتوزیان،) کوشد.پردازد و در توضیح قلمرو و حاکمیت در آن نمودهای خارجی میمی

را در معنای ریشه های الزام آور بودن قواعد استعمال کرده اند. بر این اساس، بدیهی «مبانی »رخی عبارت ب

ترین مفهومی که از آن بر می آید، این است که قواعد بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند. پس 
                                                           
1 - Foundations 
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 کاتوزیان،) همان مبانی می باشد.آن نیرو و جاذبه پنهانی که انسان را به اجرای قواعد وادار می سازد، 

چرایی یک قاعده و حکم است به گونه  »« مبنا» لذا، .(39 ص ،1ج ،1390کاتوزیان، ؛18-19 صص ،1395

بنابراین،  .(77 ص ،1388 آبادی، ده حاجی)«.ای که ابهام برطرف ]شود[ و جای پرسش دیگری باقی نماند

 و اعتبار ، در صدد پاسخ به چرایی مشروعیتتفاده می شوداسواژه درباره قاعده فقهی معین هنگامی که این 

بر این اساس، رگ و ریشه ها و نیروهایی که در ورای قواعد فقهی جا گرفته و به آنها  قاعده فقهی است؛

  مشروعیت و حجیت میبخشد و موجب میشود که آن قواعد قابلیت اجرا پیدا کنند، همان مبانی می باشد. 

 و تربیتیپاسخ های تأدیبی  -

یفری ر حقوق کدولیکن تعریف نشده است. « پاسخ های تأدیبی و تربیتی» در فقه امامیه اصطالحی با عنوان 

تأمینی  اقدامات». می باشد« اقدامات تأمینی و تربیتی» اصطالحی که کماکان به این عبارت شبیه می باشد، 

، ع جرمو توسط قاضی و بر اثر وقو عبارت است از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون

و بهبود تا ا متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود

ر تعریف د .(1652ص ،1ج ،1369 نیا، کی)«یابد و با اجتماع سازگار گردد و دست به تکرار جرم نزند.

قی و لیت اخالثر مسئوااز یک عده از تدابیر قانونی بدون اینکه  اقدامات تأمینی عبارتند» دیگری آمده است : 

شوند  ذاشته میجرا گمعنوی داشته باشند، دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به موقع ا

برخی  .(124ص ،1370 ایمن،)«تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود.

ی علیه جتماعاز آن را واکنشی دانسته اند مبنی بر حمایت پیشگیرانه که یکی از دو شکل واکنش دیگر نی

سئول مجرم محسوب می گردد. این واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصالح مجرمی است) چه 

 یدی مو چه غیرمسئول( که در حالت خطرناک، یعنی حالتی که احتمال ارتکاب جرایم را توسط او ج

ریف اقدامات با این حال، امروزه حقوقدانان جزایی در تع .(73ص ،1372 بولک،)«نماید، به سر می برد.

و در هر  .(369ص ،2ج ،1371 صانعی،)را نیز همراه آن به کار می برند« اقدامات تربیتی» تأمینی، اصطالح 

ی که بعضجنبه تأمینی آنصورت اقدامات تأمینی و تربیتی شامل دو جنبه اصلی و مهم می باشد: یکی 

 . باشد اقدامات صرفاً ناظر به این جنبه است و اصالحی آنکه برخی از آنها هم شامل دو جنبه می

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه » قانون اقدامات تأمینی و تربیتی را چنین تعریف نموده است: 

 قانون 1 ماده)«اره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.برای جلوگیری از تکرار جرم ) جنحه و جنایت( درب
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» و در ذیل ماده پس از تعریف مجرمین خطرناک آمده است:  .(1339 مصوب تربیتی و تأمینی اقدامات

 «صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

 بزهکاری کودکان -

 ،1373 سیاح،) ب،ذَن و «گناه» . (7ص ،1376 اشتهاری، )محمدی خَطیئه و سَیئه ،اِثم به معنای در لغت بزه

 ج ،1417 ،طباطبایی ؛ 257 ص ،91 ج ،1403 مجلسی، ؛ 577 ص ،3 ،ج1409 طوسی، جرم؛ کلمه ذیل ،1ج

، تقصیر و غلط، نافرمانی، تبهکاری، جنایت، عصیان . (1225ص ،1391 معین،)جرم، خطا، .(218 ص ،10

، کردن ، کسبکردن ، حملاز درخت میوه ، چیدنکردن قطع .(427ص ،21ج ،1377 دهخدا،)عصیت،م

 آموزه های درآمده است.  .(119ص ،6ج ، ق ه 1410 دی،فراهی)ناپسند کاری به و وادار کردن گناه ارتکاب

کار نهی  دادنانجام و . (7ص ،1376 اشتهاری، محمدی)خداوند دستورات از نافرمانی معنای به نیز اسالمی

زه همان ببنابراین،  . (429ص ،2ج ،1373 سجادی،).کار امر شده آمده است ترک شده از سوی خدا و یا

ود. می ش گناه اعمال خالفی می باشد که برخالف دستورات خدا انجام می گیرد و در کل گناه نامیده

و  وی کودکاناز س که رفتاری ترک یا رفتار ونههرگبنابراین، در تعریف بزهکاری کودکان می توان گفت: 

 قانون، در آن در نتیجه برای باشد و اجتماعى مقررات و قانون خالف و ناقض که انجام گیردنوجوانان 

  ، بزهکاری کودکان نام دارد.شده باشد تعیین مشخصی مجازات

 کودک -

 کودک در حقوق اسالم -الف

 (،«صغر» ذیل ،1414 زبیدی، واسطی ؛«طفل» ذیل ،1410 هری،جو)،کودک در لغت به معنای طفل و صغیر

انسانِ کم سِنی است  .(کودک واژه ذیل ،1377 دهخدا،) کوچک، .(کودک واژه ذیل ،1391 معین،)خردسال،

نرسیده  2 هنوز به سن بلوغ در اینجا منظور از بالغ نشدن یعنی آمده است. که هنوز بزرگ و بالغ نشده است،

که آیات  .(33 ص ،1381 حبیبی،)باشداز لحظه انعقاد نطفه مى کودکی، ابتداى فقهی نیزح در اصطال باشد.

طبق نظر مشهور فقهای امامیه، بنابراین، یاد نموده اند. « جنین» و کتب فقهى، از آن با عنوان  3متعدد قرآن

ام قمری برای )پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال تمکودک کسی است که به حد بلوغ شرعی

                                                           
 (7ص ،5ج ،1416 طریحی، ).است نرسید معنای به لغت در بلوغ - 2
 .37 – 38آیه ،(75)قیامه سوره ;67آیه ،(40)غافر سوره ;14،آیه(23)مؤمنون سوره ;5آیه ،(22)حج سوره - 3
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امام خمینی نیز کودک را  .(282ص ،2ج ،1387 طوسی، ؛4ص ،26ج ،1404 نجفی،)نرسیده باشد. دختران(

بر این اساس باید  .(520ص ،2ج ،1392 خمینی،)دانند که از تصرف در اموالش ممنوع است.کسی می

-اطالق می ام قمری، کودکگفت، از نظر فقهی به پسر زیر پانزده سال تمام قمری و دختر زیر نه سال تم

 گردد.

 کودک در حقوق فرانسه -ب

دین روال که ب؛ سال قائل به تفکیک شده است 13سال و باالتر از  13در حقوق فرانسه بین کودک کمتر از 

جب ان را مستوسال از مسئولیت کیفری برخوردار نمی باشد و هیچگاه نمیتوان این کودک 13کودک کمتر از 

ی قابل تربیت مجازات به همراه دارد، دانست؛ لذا این دسته تنها طی یک سری تدابیرمحکومیت کیفری که 

د یا ک نهایمحاکمه هستند که شامل: تحویل طفل به پدر و مادر یا یک شخص قابل اعتماد، نگهداری در 

 حض یاممؤسسه تربیتی )خواه عمومی و خواه خصوصی( یا یک مرکز کار آموزی حرفه ای)خواه، پزشکی 

بانه شوزش پزشکی( ونیز تسلیم کودک به مددکاری اجتماعی اطفال، نگهداری در یک مرکز آموزش آم

ر است. ن پذیروزی ویژه جوانان بزهکار )در محدوده سنین دوران تحصیل( و نهایتا آزادی مراقبتی امکا

ا خواهد بود. تصویب نامه قانونی فوق، قابل اجر 21همچنین سرزنش و مالمت طفل نیز طبق بند دوم ماده 

نتساب] جرم [ سال یک مسئولیت کیفری واقعی است، زیرا قابلیت ا 13بنابراین مسئولیت کودکان کمتر از 

اراده  وا آگاهی وأم بترا در پی دارد. نهایتا، تدابیر حمایتی از طفل تنها در صورتی که طفل فعل ارتکابی را 

لت ر این حااشد، درفتار طفل از سر اتفاق، ب ورتی کهبنابراین، در صمرتکب شده باشد، قابل اعمال هستند. 

 .(100ص ،1395 کورتن، و رنوچی )وجود دارد نه محدوده ی مسئولیت کیفری.« جبران خسارت»محدوده 

ردار فری برخویت کیبه عبارت دیگر، تنها اطفال بزهکار که از لحاظ آگاهی و اراده اهلیت ندارند، از مسئول

د. اما ود ندارنابی خت ناشی از این امر است که این اطفال فهم روشنی از رفتار ارتکنیستند. این عدم مسئولی

 سال دارند. 13اینکه اطفالی  را که کم و بیش 

؛ سال می باشند که این دسته از مسئولیت کیفری نسبی برخوردار می باشند 13دسته دیگر کودکان باالتر از 

 و 16 ،25 مواد) ایتی از جمله مددکاری، مراقبت و تربیت باشد،لذا، در صورتی که اصل بر اعمال تدابیر حم

در این صورت اماره عدم مسئولیت مانند یک دلیل عکس عمل خواهد کرد. به این  .(1945 دستورالعمل

معنی که قضات در صورتی که اوضاع و احوال و شخصیت طفل بزهکار اقتضاء کند می توانند در مورد وی 

متناسب بودن »بر همین اساس، مطابق  .( 1945 قانونی نامه تصویب  2 ماده دوم بند).حکم به مجازات دهند
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در صورتی که محکومیت متناسب با وضعیت طفل نباشد، قاضی قادر است حتی در «  پاسخ بیان کننده

 جرم را مرتکب شده باشد، از او رفع محکومیت نماید؛« قوه تمییز»صورتی که نوجوان بزهکار با دارا بودن 

با چنین فرضی، باید به رد شدن سن قوه تمییز در طفل پی برد. و معتقد بود که هدف از پاسخ کیفری به 

هدف قانونگذار در تصویب نامه قانونی سال در حالی که اطفال بزهکار، هدفی درمانی محسوب می گردد. 

جرای کیفری چندان هم تایید برتری جنبه های تربیتی بوده، به نظر می رسد که توسل به ضمانت ا 1945

سال 18به هر حال، امروزه سن کبر کیفری در فرانسه  . (101ص ،1395 کورتن، و رنوچی)استثنایی نباشند.

اگر بلوغ واقعی فرد هنوز هم منطبق بر بلوغ پیش بینی شده )قانونی(نباشد، مشکل  ؛ لذا،تعیین شده است

ای در خصوص سن صغر کیفری بسیار ظریف  خاصی ایجاد نمی کند. این در حالی است که چنین مسئله

  تر است.

 از منظر حقوق اسالم. گونه شناسی مبانی 2

 اهتمام به رشد کودک -

 انسان افتد؛ یم اتفاق مرگ هنگام تا جنینی زمان از که شود می گفته منظمی و پی در پی تغییرات به رشد،

 ترپایین سنین رد امر این هرچه است بدیهی ،دارد آمادگی پذیری تربیت برای تولد آغاز از فطرت، اساس بر

 آمادگی یراتیتأث نوع هر گرفتن برای کودک مغز رشد دردوره. بود خواهد تردرخشان آن نتایج گیرد انجام

 در که اخالقی. نمایدمی جذب خود در فوراً گیرد قرار اختیارش در هرچه کودک اصل همین روی. دارد

 بنابراین، .گذاردمی جای به خود از مهمی اثرات زندگی بعدی راحلم در باشد شده کسب کودکی دوران

 دوره در رشد گذاشت، خواهد جا به فرد یک زندگی مسیر در را تاثیر بیشترین که رشد دوره ترین مهم

د مهم غافل نمان به عنوان کاملترین دین از این اسالم مبین دین کودکی، دوران اهمیت به نظر. است کودکی

 و اطاعت ،سیادت دوره سه به بزرگسالی تا کودکی از را انسان رشد دورانو روایات زیادی  در آیاتو 

 .است گرفته نظر در دیگر های دوران با تمایزی وجه دوره هر برای و است کرده گذاری نام وزارت

 7ا ت تولد بنابراین، بر اساس این نامگذاری، دوران کودکی همان دوران سیادت و تربیت است که سنین

 14ا ت 7ین اطاعت و تأیب و آموزش است که سنسالگی را در بر می گیرد و دوران نوجوانی همان دوران 

  سالگی را در بر می گیرد. 
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 ولی. است دهش تقسیم پیری و بلوغ ، کودکی مشخص دوره سه به تولد از بعد انسان زندگی دوران قرآن در

 بعد را شدر دوران فراوانی احادیث است جوانی و کودکی سالهای در انسان تربیت و رشد مهم دوران چون

 )ص( اکرم پیامبر. اندشده یادآور تربیت و رشد برای ویژگیهایی و کرده بندی تقسیم سالگی 21 تا تولد از

 و دارد رمانبرداریف و اطاعت روحیه دوم سال هفت در آقاست، و سید اول سال هفت در کودک»: فرمایدمی

 رد حضرت آن همچنین  .(124 ص ،15 ج ،1419 عاملی، حر)«.است مشاور و زیرو سوم سال هفت در

 و ترتیب به دوم الس هفت در کند بازی تا بگذار آزاد سال هفت را خود فرزند»: فرمایدمی دیگری حدیث

 ص ، 6 ج ،1407 کلینی،) «ده. قرار خود همراه و مشاور را او سوم سال هفت در و کن اقدام او کردن ادب

 تقسیم ساله فته مرحله سه تولد از بعد تربیت و رشد دوران شودمی دیده که همانگونه بنابراین ( 47

 که رمانبرداریف و اطاعت دوره. شودمی شامل را اول سال هفت که سروری و سیادت دوره شامل شودمی

 .است همراهی و مشورت دوره که سوم دوره و است صحیح تربیت و آداب ، یادگیری دوره

 هم ماسال دین و است شده خلق الهی فطرت براساس است قطعی و مسلم فطرت وجود اسالم دیدگاه از

 هک پیداست و است انسان سرشت همان فطرت. است همیشگی و باقی دلیل همین به و است فطرت دین

 عوامل جموعهم و دارد خاصی توجه انسان رشد در آن تاثیر و ارثی عوامل به اسالم .نیست اکتسابی سرشت

 ایام ، ژنتیکی لعوام تاثیر و نطفه تشکیل زمان ، ازدواج زمان همسر، انتخاب نحوه قبیل از تولد، از قبل

 آنها به و داندمی موثر انسان روانی و جسمی سالمت و رشد در را زایمان زمان و تولد هنگام ، بارداری

 مادر شکم در شبختخو انسان سعادت و بدبخت انسان شقاوت: فرمایندمی )ص( اکرم پیامبر. دارد عنایت

   .(43 ص ،3 ج ،1403 مجلسی،) گردد.می تعیین

 از اسالم. دارند عهده بر کودک تربیت و رشد در را وظایف و نقشها ترین مهم مادر و پدر اسالم دیدگاه از

 بر را آن اجرای و فرموده تنظیم کودک تربیت و رشد برای را خاصی دستورات و هابرنامه تولد ابتدای همان

 .است قائل کودکان برای را مسلمی حقوق تربیت و رشد مورد در اسالم اصوال. است داده قرار والدین عهده

 و خاص هایبرنامه است کودک تربیت و رشد دوران مهمترین که نوجوانی و کودکی دوره سراسر در اسالم

 مهرورزی و صحبت در گرفتن، شیر از و دندا شیر نحوه در ، اسم انتخاب در را بسیاری تربیتی سفارشات

 بیان جوانی دوره در چه و بلوغ دوره در چه آنها به نسبت عهد به وفای و عدالت رعایت در و کودکان به

 آنها با پسندیده روش و آداب با و بگذارید احترام خود کودکان به: فرمایندمی اکرم پیامبر. است فرموده

 .(114 ص ،23 ج ،1403 مجلسی،) .کنید رفتار
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 معینی فیتظر و توانایی از کس هر و دارند متفاوت استعدادی و خصوصیات بشر افراد اسالم دیدگاه از

 الزمه را آن و پذیردمی ضروری و مسلم امر یک عنوان به را فردی تفاوتهای وجود اسالم. است برخوردار

 مورد را فردی هایتفاوت اصل به توجه نیز کوکان تربیت و رشد مورد در اساس براین. داندمی بشر زندگی

 برای اسالمبه عبارتی،  .آوردمی حساب به والدین خوب صفات از را آن و دهدمی قرار اهمیت و تاکید

 که است معتقد و کندمی توصیه را ایحکیمانه روش و عاقالنه راه فرزندان مطلوب و صحیح تربیت و رشد

 عامل از استفاده را هابرنامه این از یکی و شودمی فراهم نانسا خوشبختی و سعادت طریق این از فقط

 هب نیز اسالم و است ایویژه هایبرنامه مستلزم نوجوانان و کودکان تربیت و رشد. داندمی تنبیه و تشویق

 با رفتار ستا معتقد و داندمی ضروری را تربیتی خاص روشهای بردن بکار و ریزی برنامه منظور این

 و پدران که کندمی سفارش اسالم دیگر سوی از .است متفاوت بزرگساالن به نسبت رخوردب با کودکان

 ، آنها تربیت در و. باشند داشته توجه نیز خود زمان مقتضیات به خود فرزندان تربیت در موظفند مادران

 با را خود مانز رسوم و آداب: فرمایندمی السالمعلیه علی. بگیرند نظر در نیز را محیط اقتضای و شرایط

 ابی ابن)اند.شده یدهآفر را شما زمان از غیر زمانی برای آنان زیرا نکنید تحمیل خود فرزندان به زور و فشار

  .(267 ص ،20 ج ،1378 الحدید،

 معنای ، اسالمی نمتو در کلمه این. دارد ایگسترده و عمیق اخالقی و ارزشی معنای رشد اسالم دیدگاه از

 و واال جایگاهی انسان تعالی در رشد اسالم دیدگاه از بنابراین. است یافتن کمال و صالح ، نجات ، هدایت

 این به آسان کس هر البته یابد دست آن به تواندمی خویش کمال و تعالی مسیر در انسان و دارد ارزشمند

 در را او خواهدمی ار کسی رخی خداوند که هنگامی: فرمایندمی اکرم پیامبر. رسدنمی بلند مقام و جایگاه

 دیدگاه از تربیت و رشد که گفت توانمی بنابراین. کندمی الهام او به را رشدش و سازدمی آگاه و فقیه دین

 او رزشیا و اخالقی جایگاه به را انسان که است این اسالم هدف و است اخالقی تربیت و رشد اسالم

 .برساند

 اصالح و بازپروری -

 است گیری شکل حال در کودک شخصیت کودکی دوران در که آنجایی از زهکارب کودک تربیت و اصالح

 هر اسالم مقدس شریعت در اساس این در داد تعلیم او به مناسب شکل بهترین به را اخالقی اصول باید

 و رفت همراه به اخالقی مسائل در او تنبیه یا شده دانسته مبرا کیفری مسئولیت از بدهکار کودک چند

 رفتار تا شده او تعزیر و تأدیب به حکم آینده در کودک بازپروری و اصالح جهت به اما باشد می گذشت
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 طریق از اسالم تربیتی و کیفری سیاست هدف به بردن پی حال، هر به. بگیرد شکل صحیح مسیر در وی

 نهایت در و ها انسان تربیت و اصالح بر تاکیدی روایات این واقع در که باشد می روایات از دسته چند

 خاص طور به روایات اول دسته .داد جای دسته دو را روایات این لذا. باشند می الهی قرب به رسیدن

 اصالح به و برده بین از را نامطلوب رفتار تواند می شود، اجرا موقع به و بجا تنبیه اگر که شوند می استفاده

 حضرت. گردد می اشاره ذیل در( ع) لیع امام از روایت دو نمونه عنوان به. کند کمک آینده در شخص

 خوش که کسی المکافاه: حسن یصلحه المداراه حسن یصله لم من » :فرمایند می روایتی در( ع) علی

 . (297ص ،1366 آمُدی، تمیمی)«.کرد خواهد اصالح را او دادن کیفر خوب نکند، اصالح را او رفتاری

 اصالح بتادیبهم: شرار اال و مهم کرا با االخیار صالحاست » :فرمایند می ایشان دیگری روایت در همچنین

 .(82ص ،75ج ،1403 مجلسی،)«.آنهاست عقاب و تنبیه به بدان، اصالح و آنهاست بزرگداشت به خوبان

 اثر احیاناً اگر که مواردی در و داشته اصالحی اثر تنبیه که شود می روشن روایت دو این مطابق بنابراین

 .داشت خواهد بازدارندگی اثر کم دست د،باش نداشته هم اصالحی

 هخانواد نهاد اینکه هب توجه با واقع در. دارند کودکان تربیت به امر که هستند روایاتی روایات، دوم دسته اما

 به نسبت حقوقی والدین برای جایگاه این ارزش سبب به و دارد ای ویژه جایگاه اسالم مقدس آیین در

 معاصی از او حفظ و کودک صحیح تربیت به امر حقوق، این جمله از و است شده برشمرده فرزندانشان

 اسالم هدف که یمیاب می دست مهم این به کرده، کودکان تربیت به امر که ای ادله ذکر با اینجا در که است

 سیاست جمله از اسالم مقدس شریعت های سیاست و ابعاد سایر در هدف این که آیت نسل پرورش

 والدین مهم یفهوظ این و فرزند تربیت باب در( ص) اکرم پیامبر نمونه عنوان به. است دهش لحاظ آن کیفری

 .(168ص ،15ج ،1408 طبرسی، نوری).بیاموزید ایشان به نیکو ادب و بدارید گرامی را خود فرزندان: فرمود

 حقوق داخ رسول ای: داشت عرضه و آمد( ص) اکرم پیامبر نزد شخصی که است آمده دیگری روایت در یا

 یکون موضع در و کنی تربیت خوب را او و بگذاری وی بر نیکو نام:  فرمود حضرت چیست؟ فرزندم

 امر فوق ایترو دو این در شد اشاره که همانطور نابراینب .( 479ص ،21ج ،1408 طبرسی، نوری). بنشانی

 پدران عهده بر اخالقی مسائل در تربیتی وظیفه و کودک حقوق از یکی عنوان به کودکان، تربیت و تأدیب به

 .است شده گذاشته

 که اند نموده توبه به تشویق جرم، ارتکاب از بعد که هستند قرآن آیات برخی روایات این کنار در البته 

 هرگاه اسالم مقدس شریعت در چراکه. باشند می نساء سوره 17و 16 آیات و بقره سوره 160 آیه ازجمله
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 مواردی حتی و است شده مسیر از بازگشت و توبه به تشویق شود، وعینامشر عمل و جرم مرتکب فردی

.            379،ص1 ج ،1391 همکاران، و قیاسی).است گردیده مطرح هم او نفس اصالح مسئله توبه، کنار در

 در نظم برقراری و قانون اجرای صرف اسالم در مجازات هدف که است آن از حاکی مطلب این واقع در (

 از معاصی و جرم ریشه تا شده افراد تربیت و اصالح به توجه قانون اجرای کنار در بلکه ست،نی جامعه

 کودک، تربیت و اصالح و خطا و جرم تکرار از جلوگیری اهداف همین اساس بر لذا،. شود قطع اساس

 . (219 – 218 صص ،1397 صانعی،). است گرفته صورت تأدیب و تعزیر به اقدام

 سر فرزندان از که ناهنجارى رفتار هر و دارد علتى معلولى هر که آگاهند خوبى به سشنا وظیفه والدین

 باید کنیم عوض را رفتارى و دهیم تغییر را معلولى بخواهیم اگر. است خاصى زمینه و ریشه داراى زند،مى

 ناکامى،فقدان عمل، زشتى از ناآگاهى. برد بین از را هازمینه و هاریشه و کرد توجّه آن هاىزمینه و علل به

 و اخالقى هاىمحرومیت نفس، به اعتماد عدم بزرگترها، مجازات از ترس حقارت، احساس و نفس عزت

 دینى، و اخالقى تربیت مسأله به والدین توجهى بى آمیز،خشونت و نامطلوب روشهاى اعمال اجتماعى،

 بیگانگان، فرهنگى عوامل تأثیر حرام، و حالل نکردن رعایت و دین احکام در والدین بودن تفاوتبى

 و رفت به والدین صحیح نظارت عدم تربیتى، و فرهنگى مسئولین و والدین توسط نامحدود هاىآزادى

 ندادن بها جمعى، ارتباط وسائل هاىآموزى بد فرزندان، روابط و دوستان نکردن کنترل خانوادگى، آمدهاى

 اینکه بدون) کودک حضور در دیگر انحرافات و هازشلغ کردن نقل درستکار، و یافته تربیت افراد به

 دادن جلوه عادى( کنیم گوشزد حاضر جمع به را خاطى افراد کارى خالف عواقب و داده توضیحى

 و کودکان در را نامطلوب رفتارهاى و هاناهنجارى زمینه تواندمى... و جامعه هاىناهنجارى و هاخالف

 طبرسی، نوری)بالمعصیة؛  یهینها لم نفسه علیه کرمت من»: فرمود( ع)على نمؤمنا امیر .آورد فراهم نوجوانان

 خطا و گناه با را آن باشد داشته باور را خود نفس کرامت و بزرگى که کس آن .(339 ص ،11 ج ،1408

 روحیه و نفس عزت نداشتن در خطا ریشه به اشاره متقیان موالى سخن این «.کرد نخواهد ذلیل و پست

 و حساسترین از که تربیت امر در والدین وظایف تریناساسى ازبه هر حال،  .دارد فرد در خودباورى

 خطاهاى و هالغزش با مواجهه در شایسته برخورد اندگرفته عهده به آنان که است کارهائى ترینظریف

 عقالنیت کانال از غیر به امر این اگر که چرا. است آنان نادرست رفتار تغییر و اصالح و نوجوانان و کودکان

 در و گذاشت خواهد متربى روحیات بر ناپذیرى جبران ضربات که بسا چه شود انجام صحیح هاىشیوه و

 لغزشهاى و خطاها موارد در تربیتى صحیح هاىشیوه لذا، اگر؛ ماند خواهد ناکام تربیت امر در مربى نتیجه
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بر همین  .نمود تربیت را کودکان شایسته است که آنگونه توانمىه کار گرفته شود، ب نوجوانان و کودکان

بایستی نسبت به  والدین که( ع)بیت اهل سخن و سیره پرتو در رفتار اصالح هاىشیوه این از برخىاساس، 

 تربیت دینی و اصالح آنها به کار گیرند به شرح ذیل می باشد. 

 حالت این در ؛نمود مطرح مستقیم غیر طور به را آن توانمىکودک  نادرست رفتار اصالح براىهمچنین، 

 این. شودمى تفهیم وى به هم او اشتباه است مانده محفوظ خطاکار فرد شخصیت و احترام اینکه بر عالوه

 خطابات از ىبسیار: فرمود( ع)صادق امام .است( ع)بیتاهل و قرآن تربیتى روش از برگرفته اصالحى شیوه

 ،2 ج ،1407 کـلینی،) .اندبوده دیگران مقصود ولى است شده لناز( ص)اکرم پیامبر سرزنش عنوان به قرآن

د؛ بدین نیز راهکار اصالحی صحیحی از دیدگاه اسالم به نظر می رس آمیز شفقت تذکرالبته  .(63 ص

 آنان به یتعصبان و خشونت از بدور و دوستانه کامالً محیطى در را نوجوانان خطاهاى توانمىصورت که 

 پر مواعظ جمله زا است کرده بیان دیگران زبان از را سودمند مواعظ و نصایح از برخى مکری قرآن. داد تذکر

 در تربیتى نکاتى ترعای امّا .(19 تا 13 آیات لقمان، سوره).کندمى نقل را فرزندش به حکیم لقمان جناب بار

 هر: فرمایدمى( ع)على. باشد خلوت در و مخفیانه ممکن حد تا - الف :دارد ضرورت موعظه و نصیحت امر

 متذکر را یوبشع جمع میان در و آشکارا اگر ولى آراسته را او کند موعظه مخفیانه را خود دینى برادر کس

 و حبتم با همراه - ب .(374 ص ،75 ج ،1403 مجلسی،) .است نموده اهانت وى شخصیت به گردد

 مختصر وتاه،ک - ج. نشمارد ارخطاک فرد به سرهم پشت را دیگرى عیبهاى فهرست همچنین و باشد احسان

 نصیحت حالوت و شیرینى و گفت سخن طوالنى نباید نوجوانان عیوب تذکر و دادن نصیحت در: مالیم و

 عقلش نابودى به دکن محو را خود کالم شیرینى زاید، سخنان با کس هر: فرمود( ع)کاظم امام. برد بین از را

 (.17 ص ،1 ج ،1407 کـلینی،) .است نموده اقدام

 اگربه کار آید؛ چراکه  ناپسند، هاىروش تغییر و رفتار اصالح براى است ممکننیز  استدالل و منطق شیوه

دالیل  معموالً گردد آگاه خود زشت عمل عواقب از او و شود اقامه اىکننده قانع دالئل خطاکار نوجوان به

 او به را نوجوان رفتار بودن غلط و اپسندىن علت و باشند متوجه اینکه بدون والدین گاهى امّا. پذیردمىرا 

 تغییر به را او دادن آگاهى بدون و کند ترک را عمل این او که خواهندمى استبداد و تحکّم با دهند توضیح

 دیده متربى رفتار در تغییرى و اصالح هیچگونه و ندارد هم خوبى آثار معموالً که سازندمى وادار رفتار

 از خویش فرزند رفتار اصالح زمینه در الغطاء کاشف علّامه .گیردمى شدت جواننو خطاى گاهى و شودنمى

 گرفتن بهره نیز اسالم وحیانى فرهنگ منظر ازالبته  .(128 ص ،1361 صحفی،) .گرفتمى بهره شیوه همین
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 در اندیشه و تفکر به خطاکار نوجوان کردن متوجه بنابراین. است مطلوب امرى عقالنى استدالل و منطق از

 .باشد داشته تأثیر او رفتار تغییر در تواندمى اشتباه، عواقب مورد

 توانمى. باشد تأثیربى هاشیوه سایر و لغزشها ضررهاى به دادن آگاهى و موعظه و پند که مواردى درولیکن، 

 تنبیه اول مرحله. کرد استفاده آن مراتب رعایت با مناسب تنبیه از رفتار تغییر براى شیوه آخرین عنوان به

 قصد مربى و کند تلقى جدّى آنرا نوجوان و کودک که باشد طورى باید تهدید البته است، تهدید و توبیخ

 با نداشت أثیرىت توبیخ و تهدید اگر. آید میان به سخنى آن از نباید گرنه و باشد داشته آنرا کردن عملى

 از( ع) جعفر بن سىمو حضرت به مردى. کرد تنبیه ار او توانمى بازدارنده عوامل از غیره و قهر و اعتنائىبى

 را تفرزند: فرمود وى به امام خواست راهنمائى حضرت آن از و کرده شکایت فرزندش خطاى و لغزش

 ج ،1403 ،مجلسی) .نشود طوالنى تو قهر باش مواظب ولى کن قهر او از وى تأدیب و تنبیه براى و نزن

 سازنده ثراتا پذیرد صورت بجا اگر هم مواردى در و بازدارنده املع عنوان به گاهى تنبیه .(114 ص ،23

 آموزى برتع جنبه دیگران به نسبت خطاکار فرد اصالح بر عالوه تنبیه صورت این در داشت برخواهد در

 خطاکار واننوج یا کودک شودمى الزم نشد واقع مؤثر بدنى غیر تنبیهات که صورتى در. داشت خواهد نیز

 امّا شودنمى ارىج شرعى حدّ خطاکار کودکان مورد در: فرمود زمینه این در( ع)صادق امام .شود بدنى تنبیه

 .(46 ص ،18 ج ،1408 طبرسی، نوری).نمود تأدیب را او صحیح نحو به باید

 نیروى لغزشهاى کودکان و نوجوانان تقویت و خطاها از با این حال، یکی از راهکارهای مؤثر در جلوگیرى

 از هاخانواده میان در و است انکارناپذیر حقیقتى سخن این. می باشد کودکان مذهبى اورهاىب و ایمان

 عمیق اعتقادات از که افرادى است داده نشان تجربه و تاریخ. باشدمى شده پذیرفته و مسلّم امرى دیرباز

 به و صالح افرادى معموالً اندداده نشان را خود پایبندى آن ارزشهاى و اصول به و اندبوده برخوردار مذهبى

 خود و دارند عمیق ایمان قرآن، آیات به آنانکه. هستند اخالقى انحرافات و اجتماعى مفاسد و خطاها از دور

 معرض در کمتر سپارندمى دل گوش آن آسمانى پیامهاى به و کنندمى حس عالمیان خداوند حضور در را

 ان قبل بالحدیث احداثکم بادروا»: فرمود( ع)صادق ماما جهت همین به. هستند اشتباهات و هاآلودگى

 کنید آشنا ما معارف و احادیث با را خود نوجوانان .(111 ص ،8 ج ،1407 طوسی،)المرجئه؛  الیهم یسبقکم

 در نیز( ع)مجتبى امام.( بکشانند انحراف به را آنان و) گیرند پیشى شما بر منحرف گروههاى اینکه از قبل

 صاحب عارف هر براى هاست سینه شفاى و هدایت هاىچراغ قرآن این در: فرمود قرآن آیات تأثیر مورد

 دل که رواست را سنجى نکته هر و دهد جال خویش قلب به آن نور پرتو در که است شایسته بصیرتى
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 روند،مى آن دنبال به که کسانى و هاستقلب بخش حیات آن در تفکر و کند مهار قرآن توسط به را خویش

 ایمان اساساً .(573 ص ،1 ج ،1405 اربلی،) .روندمى نور سراغ به هاتاریکى در که هستند کسانى ندمان

 و آن پرورش با توانندمى مربیان و والدین است نهفته انسانها فطرت و دینى اعتقادات به عالقه و مذهبى

 مسیر در را کودک و هکرد یارى را آنان درونى حس این شکوفائى در نوجوانان فطریات به دادن جهت

 فضائى و مذهبى جوى ایجاد مذهبى، ایمان تقویت هاىراه بهترین از بنابراین، یکى .دهند قرار سالم تربیت

 . باشدمى نوجوان و کودک و زندگى محیط در جذّاب

 اخالق مداری -

 صفات به اخالق .دپردازمی انسان اعمال رذایل و فضایل به که است اسالم دین هایآموزه از بخشی اخالق،

 مانند پسندیده و نیکو هایخوی هم واژه، این. است شده نهادینه درون در که شودمی گفته انسان درونی

 بزدلی و گیفرومای همچون ناپسند و زشت هایخوی هم و شودمی شامل را دلیری و مردیجوان

 و صبر چون فردی اخالق مچنینه( 14-13، ص1384؛ معلمی، 20-19، ص1394)مصباح یزدی، را؛

 قاخال( 76، ص1ج ،1387شیرازی،  )مکارم .گیرددربرمی را ایثار و تواضع مثل اجتماعی اخالق و شجاعت

 .گویدمی سخن انسان اعمال رذایل و فضایل از که شودمی گفته اسالم دین هایآموزه از بخشی به اسالمی

 مهم فهد و است شده قائل فراوان میتاه اخالق، برای اسالم دین( 1285، ص1385بجنوردی،  )موسوی

 (  2جمعه، ؛164 عمران، آل ؛151 . )بقره،است کرده بیان هاانسان اخالق اصالح را( ص)پیامبر رسالت

، 1403لسی، )مج .است کرده معرفی اخالقی فضایل تکمیل را نبوتش از هدف روایتی، در( ص)اسالم پیامبر

 زندگی اداره: است نوشته یزدی مصباح محمدتقی( 187، ص11، ج1408؛ نوری طبرسی، 375، ص69ج

 خالقی،ا دستورهای از خاصی ٔ مجموعه پرتو در تنها است، دین اهداف از که انسان اجتماعی و فردی

 سعادت و برسد خود اهداف به تواندنمی اخالق، بدون دین،: گفت توانمی دلیل همین به. شودمی تأمین

 (223ص ،1394یزدی،  )مصباح .کند تأمین را انسان آخرت و دنیا

 از گونهاین به. اندمطرح اجتماع، درنظرگرفتن بدون و دارند فردی جنبه تنها اخالقی، هایخوی از برخی

 گیرند؛می شکل دیگر، هایانسان با فرد رابطه در آنها، از دیگر برخی. گویندمی فردی اخالق ها،خوی

 اجتماعی اخالق هاخوی این به. بود نخواهند مطرح او برای ند،ک زندگی تنها انسان، یک اگر که ایگونهبه

 و مناسک انجام و دینى معارف تمام از ( بنابراین، مقصود76ص ،1ج ،1387 شیرازی، )مکارم .شودمی گفته

 در نتوانند دین در عبادى و معرفتى عناصر اگر که نحوى به است، انسان در اخالقى تحول ایجاد شعایر،
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 یابیمدرمى افکنیممى نظر اسالم به که هنگامى. اندنیافته دست خود کمال به بگذارند تأثیر قىاخال ىحوزه

 شکرگزارى، آموزى،عبرت تقوا، قالب در عملى و اخالقى هاىفرجام و هاغایت بر تأکید و پافشارى که

 عنصر همتاىبى زشار بیانگر... و رستگارى و رشد به نیل الهى، عبادت هدایت، دریافت یقین، و ایمان

. دانست اخالقى تربیت همان را دینى تربیت متعلق توانمى بنابراین است؛ عناصر دیگر میان در اخالق

 مبعوث اخالقى هاىکرامت کردن کامل براى من همانا االَخْالق؛ مَکارِمَ الُتَمِمَِ بُعِثْتُ اِنّى: فرمود( ص)پیامبر

 اجتناب عدل، احسان، معروف، خیر، نیکى، و برّ قبیل از یمىمفاه(. 210ص ،16ج ،1403مجلسی، ) امشده

 باره این در آیات از برخى. )است دینى تربیت به اخالق رویکرد از حاکى... و ظلم و منکر فحشا، از

 هود، ؛77 قصص، ؛198 و 193 و 104 عمران، آل ؛263 و 195 و 78 بقره، ؛199 و 33 اعراف،: از اندعبارت

  (.151 انعام، و 45 عنکبوت، ؛268 و 169 بقره، ؛53 اسراء، ؛96 مؤمنون، ؛71

 شناسىجهان سطح در معرفت چه داند؛مى اخالق تحول به نیل براى ابزارى صرفا را معرفت کسب قرآن

 یوسف، ؛4 ىآیه قمر، ؛120 ىآیه هود،) تاریخى وقایع از معرفت چه و غیب امور از آگاهى چه و باشد

 از حاکى نگاهى نیز شریعت، و احکام به قرآن نگاه دیگر طرف از (.43 ىهآی نازعات، و 3 ىآیه

 کار از نماز که ار،د برپا را زنما و مُنْکَرِ؛الْ و الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ اِنَّ الصَّلوةَ اَقِمَ وَ: است مدارىاخالق

 و 177 آیات قره،ب: دارند داللت مطلب نای بر نیز زیر آیات(. 45 ىآیه عنکبوت،) داردبازمى ناپسند و زشت

 .3 و 1 آیات توبه، و 183

 باشیم، المیاس جامعه در پربازده و آل ایده و صحیح تربیت یک شاهد بخواهیم اگر تردید بیبنابراین، 

 است، شرعی و عقلی ایراهکاره و موازین با مطابق که مناسب تربیتی هایروش و هاشیوه از بایستمی

 (ع)بیت اهل شایسته افعال و اقوال در توانمی را تربیتی هایشیوه ترینکلیدی و بهترین. نیمک جوییبهره

 بمکات تمامی و آیندیم حساب به بشر تربیتی مربیان برترین و باالترین عنوان به آنان زیرا کرد؛ جوییپی

 بیت اهل گمان بی .ندارند( ع)بیت اهل و اسالم تربیتی مکتب از رهجویی و تسلیم جز ایچاره عالم، تربیتی

 اگر کوچک و بزرگ از کسی هر. هستند کودکان برای اخالقی هایسرمشق برترین و بهترین( ص)پیامبر

 کند تقویت ای کند ایجاد خود در را اخالقی فضایل و بردارد گام نفس تزکیه و خودسازی حوزه در بخواهد

 و آموزشی رفتارهای از بایستمی نیز کودکان تربیت برای کهچنان کند؛ پیروی آنان روش از بایست

 .جست سود آنان پرورشی
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 بازدارندگی به منظور مصلحت و نظم عمومی  -

شوند. جیه میبی تومبانی تعزیر یا تأدیب کودکان با اطالق ادلّة والیت فقیه یا اطالق ادلّة حکومت انتخا

ری آن را یس دولت و حکومت اسالمی، که رهبتأسکننده این است که هدف از اطالق ادلّة والیت فقیه اثبات

بر پا کردن  در زمان غیبت امام معصوم علیهم السالم فقیه جامع شرایط منصوب آن حضرت به عهده دارد،

های فساد و نیز قطع ریشه عدل و قسط در جامعه، اصالح امور جامعه، جلوگیری از ظلم و ستم و انحرافات

 زم است تاالوجود امامت و رهبری »فرماید: ین علیه السالم در این باره میو منکر است. حضرت امیرالمومن

قوق حق به سبب شود امور جامعة اسالمی سامان یابند و در سایة آن از ظلم جلوگیری شود و صاحبان ح

 (. 683 ،1383)دشتی، « خود برسند

مور جز با (. انجام این ا327، ص1، ج1391حفظ نظام و رفع ظلم الزم و از واجبات مهم است. )خویی، 

 شوند، ایننپذیر نیست و بدیهی است که چنانچه متخلّفان از مقرّرات و قوانین مجازات وضع قوانین امکان

پذیرد. از این رو، این قوانین باید شود و هیچ عقل سلیمی این را نمیوضعیّت باعث هرج و مرج می

اند ردهکاستناد  یل عقلبه روایات متعدّد و سیرة متشرّعه و دلضمانت اجرایی داشته باشند. در این زمینه فقها 

مرج،  ود از هرج یازی به بیان آن ادلّه در این مقاله نیست. حتّی چنانچه حکومتی انتخابی باشد وظیفه دارن -

اجرای  کند؛ فتنه و فساد جلوگیری کند و برای ایجاد نظم، رعایت مصالح و گسترش عدالت اجتماعی تالش

گیرد ای از آن با اجرای تعزیرات حکومتی شکل میامور جز در سایة قدرت حکومت که مرحلهاین 

دهد که حکومت اسالمی در هر زمان حسب نیاز جامعه وظیفه دارد در پذیر نیست. عقل تشخیص میامکان

ان را فتخلّمجهت ارائة صحیح نظام و حفظ مصالح اجتماعی به وضع قوانین و مقرّرات خاص اقدام کند و 

به طریق  دهد؛ وانگهی،تنبیه کند. شارع مقدس در مورد گناهانی که مفسدة کمتری دارند مجوّز تعزیر می

کنند ساکت نیست. بدیهی است که در این ای که نظم جامعه را مختل میاولی نسبت به سایر جرایم عمومی

 ه باشد.ود داشتای بر تحریم در نصوص وجموارد ضرورتی ندارد که سابقه

انجام امور خالف مصالح عمومی موجب تعزیر خواهد بود و تعزیرات بازدارنده بر اساس این مبنا وضع 

اند. در واقع، این نوع تعزیر ایجاد مفسده و رفتار خالف مصالح عمومی را نشانه گرفته است. شهید اوّل شده

ود، اگرچه فعل ارتکابی معصیّت نباشد، مانند شای است که پیدا میتعزیر تابع مفسده»گوید: در این باره می

(. 143 ص، 2ج بیتا، )عاملی،« تعزیر کودکان و بهایم و دیوانگان و اصالح حال آنها که به این جهت است

جواز تعزیر نسبت به صبی »گوید: همچنین، صاحب ریاض در توجیه جواز تعزیر اطفال ممیّز و مجانین می
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های آن است و اصل در تشریع حدود و تعزیرات همین و مجنون به خاطر جلوگیری از فساد و قطع ریشه

که در صورتی که  (. نتیجة این نظریّه این است118، ص 10، ج1412)طباطبایی، « مالک )قطع فساد( است

تواند در این گونه موارد مرتکب راهی برای جلوگیری از مفسده جز تعزیر وجود نداشته باشد، حاکم می

 شود تعزیر کند. فعلی را که موجب مفسده می

 گونه شناسی مبانی از منظر حقوق کیفری فرانسه.3

، ای واردههآسیب  عبارتند از جبرانسه مبانی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری کودکان در حقوق فران

ت که در ده اسارعاب بزهکار، اصالح بزهکار و درمان وی که بر مبنای نظریه های جرمشناسی بنا نهاده ش

  ذیل به هر یک اشاره می شود.

 آسیب های واردهجبران  -

 طالیس،)ای واردهیا همان جبران آسیب ه4جبران پاسخ به بزهکاری کودکمالک تعیین  بر اساس این نظریه

با پاسخ تأدیبی مواجه ارتکابی  بزهباید به تناسب  کودک بزهکار مطابق آن می باشد که . (118 ص ،1356

پاسخ که  معتقدندنظریه  این طرفداراناست.  5مبنای این نظریه عدالت طبیعی .(17 ص ،1394 پرادل،). شود

 جرم یا بزه اشمتناسب با  و یا بزهکار جرمتلقی شده و همین که م و بزه به نحوی تاوان جرم و کیفر

 را پرداخته است.  و بزه اش بهای جرم و پاسخ اجرا شود، مجازات ببیند

 بزهکارارعاب  -

این پاسخ  ای داشته است. منظور از جنبه ارعابیهمیشه جایگاه ویژه 6از طرف مقنن ارعابپاسخ در انتخاب 

ن، از جرایم آینده پیشگیری شود. از طرفی اشخاص غیرمجرم است که به وسیله اعمال کیفر نسبت به مجرمی

شوند و گرد ارتکاب جرم نشوند و خود مجرم نیز از و آنهایی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب می

به این دو اثر، بازدارندگی عام و  در واقع، ( 337، ص2004)گاینش و میلر،  ارتکاب مجدد خودداری کند.

شود. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم، به عوامل خاص کیفر گفته می

 اجتماعی متعددی بستگی دارد.

                                                           
4 - retribution   

 اطالعات برای. شد می تهدانس الهی انتقام نوعی کیفر و بود خداوند مشیت از آگاهانه تبعیت و الهی قوانین وفق بر زیستن معنای به طبیعی عدالت - 5

  . (455-453 صص  ،1ج ،1368 )کاپلستون،: به کنید رجوع بیشتر
6 - deterrence   
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 آن رای، که اوضاع اجتماعی و فرهنگ می گرددپیشگیری عمومی، زمانی حاصل به منظور ارعاب دیگران 

ه برساند. بت خود را به اثبات عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیاینکه . از جمله محقق سازند

یچ کس هآید و جامعه از خطای این اعتقاد که مجازات درباره عموم مردم یکسان به اجرا در می تیعبار

پوشی نخواهد کرد، باید در اذهان مردم رسوخ کند. در غیر این صورت ترس از مجازات نه دلیل چشمبی

عمال اض اجتماعی، آنان را به درستی شت، بلکه تبعیهای سوء افراد نخواهد دافقط تأثیری بر اندیشه

منجر پاسخ به بزهکاری جا که از آن .(128-126صص ،2ج ،1393اردبیلی،)خود قانع خواهد کرد. مجرمانه

رمانه شود، عالوه بر پیشگیری عمومی، موجب پیشگیری از رفتار مجبه تحمیل درد و رنج بر بزهکار می

 علیه، شدت و ضعف دارد. برایثیر حسب وضع روانی و اجتماعی محکومشود، ولی این تأتوسط وی می

 اسخپتر است. برای برخی دیگر هدف ارعاب با یک تهدید ساده به برخی از مجرمان، رویه شدید مناسب

سیاست فردی  ،پاسخبه همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه در اجرای  شود.نیز حاصل می

ه ر است و بکنند. سیاست فردی کردن، به معنای ایجاد تناسب میان واکنش با بزهکااد میکردن آن را پیشنه

  . (717ص ،1383 غالمی،).معنی برقراری تعادل بین واکنش و بزه ارتکابی نیست

و دیگران  بزهکارالمقدور باید سنگین و شدید باشد تا در اذهان حتی پاسخمعتقدند که  طرفداران این نظریه

اما بکاریا که طرفدار سرسخت  ؛منصرف کند بزهعی و الزم به جا گذارد و آنها را از ارتکاب اثری قط

معتدل، لیکن سریع و حتمی، ممکن  پاسخ هایسیاست ارعاب بود، تحقق این سیاست را از طریق اعمال 

در  پاسخو  بزهتر باشد، تداعی دو مفهوم کوتاه پاسخدانست. از نظر وی هرچه فاصله بین بزهکاری و می

تر خواهد بود، به نحوی که انسان رفته رفته یکی را علت و دیگری را معلول ضروری آن ذهن انسان قوی

یا  بزه، منع ارتکاب پاسخبراساس این نظریه، هدف اصلی از  .(96ص ،1380 بکاریا،) تلقی خواهد کرد.

 بزه، مانع آنان از ارتکاب کودکانل و ایجاد هراس و بیم در د پاسخحداقل کاهش آن است، و باید با اعمال 

به لحاظ ارتکاب بزه، سه گروهند: یک دسته بزهکارانی هستند که از  کودکانبا این بیان که در آینده شد. 

قرار بگیرند، تاثیری در  پاسخهیچ ترسی به خود راه نداده و دانستن این که ممکن است مشمول  پاسخخطر 

معمولی  کودکاندسته دوم  ثانویه؛باشد یا  اولیه بزهکار، اعم از این که ندارد بزهجلوگیری آنان از ارتکاب 

و دسته سوم کسانی هستند که  ;پیروی کنند پاسخ تأدیبیهستند که عادت کرده اند بدون چون و چرا از 

وجود نمی داشت، احتماال  تأدیبی پاسخ هایدر آنها وجود دارد و چنانچه  بزهامکان گرایش به ارتکاب 

. متفاوت است بزه اینسبت به هر  کودکاندر ذهن آنان رسوخ می یافت. البته تعداد این  بزهه ارتکاب اندیش
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را وسوسه انگیز بدانیم و با وضع قوانین کیفری وسوسه ارتکاب  بزه ایبه هر حال، منطقی می نماید که هر 

گروه نخست و دوم، نقش مؤثری ، برای پاسخرا از مخیله مرتکبان احتمالی بزداییم. بنابراین، تعیین  بزه

می تواند مؤثر باشد. از این رو، می توان با تعیین  پاسخنخواهد داشت، تنها در مورد گروه سوم است که 

کودکانی شده، به گونه ای که حتی  بزهدقیق، طبق نظریه ارعاب، باعث پیشگیری و کاهش وقوع  پاسخ های

 را در سر نپرورانند.  بزهاب هوای ارتک تاکنون بزه ای مرتکب نشده اند، که

 اصالح بزهکار -

هدف از تشکیل نظام عدالت کیفری، این است که می باشد. 7اصالح، نظریهیکی از نظریه های جرمشناسی، 

وارد شود، تا وی دریابد عمل زشتی که مرتکب شده است،  بزهکارضربه روحی ای بر  پاسخبا اعمال 

زندان، بیشتر تاکید می شود و  پاسخ، بر پاسخ هادر این نظریه، از بین  صحیح نبوده و نباید آن را تکرار کند.

، تغییر روح و پاسخاعدام، به طور کلی از نظام کیفری حذف گردد، زیرا هدف از  پاسخحداقل این است که 

جایگزین  پاسخ هایبزهکار، و تحول بینش او است و این منظور، بیشتر در زندان و با اعمال  کودکاندیشه 

اعدام قابل دستیابی است. از این رو، پاره ای از جرم شناسان، اتخاذ تدابیر و سیاست جنایی خاصی را 

تجاوز کرده و موجب  دیگر به کودکیکودک بزهکاری مثال  .(105ص ،1375 آنسل،)پیشنهاد می کنند.

و از این طریق، رو به رو شود  بزهآسیب جسمی و روانی وی شده است، تحت شرایط کنترل شده با قربانی 

، طبق پاسخرنجی را که خود باعث آن شده، شاهد باشد، و از آن درس بیاموزد. ناگفته پیداست که تعیین 

و  بزه هااین نظریه، مطمئنا از لحاظ اجرا آسان تر و از نظر هزینه کم خرج تر است و در برابر برخی 

تکمیلی در برخی  پاسخ هایروزه ما شاهد می تواند نقش مؤثری داشته باشد. به همین جهت، ام بزهکاران

فرانسه، مجازاتهای تبعی و تکمیلی جایگزین کیفر زندان  1975کشورها هستیم. مثال در قانون یازده ژوئیه 

  .(106،ص1375 آنسل،) .شده است 

 بزهکار درمان  -

لید نیست، بلکه او شر یا پ بزهکاراساسا باید حذف شوند، زیرا  پاسخ هااز جرم شناسان برآنند که  برخی

، نشانه نوعی مشکل شخصیتی یا بزهوقوع دارد.  8«درمان»و نیاز به  .(133ص ،1353، مظلومان)بیمار است.

اصالح کرد یا وی را  پاسخ کیفریآن است، چنین کسی را نمی توان با  بزهکاردیگر اختالالت روانی 

                                                           
7 - reform 
8 - cure 
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این نظریه در پی پاسخ به لذا، می تواند باشد؟ ، مبتنی بر هیچ فلسفه ای نپاسخترسانید. از این رو، اعمال 

به خاطر سودی نیست که برای نظم  پاسخداریم؟ آیا  پاسخاصوال چه انتظاری از این سؤاالت است که 

هستیم که  کیفریهای دقیق در قوانین  پاسخاجتماعی به بار می آورد؟ امروزه، ما شاهد پیش بینی انواع 

شدن اوضاع اجتماعی شده و هچ ضرورتی برای تشکیل نظام عدالت کیفری اعمال آنها تنها باعث وخیم تر 

شود. بنابراین، آیابهتر نیست به  بزهکارانو چه بسا، سنگدلی  بزهتصور نمی رود، بلکه حتی باعث تکرار 

ز طریق اقدامات منظم ا، از داده های علوم پزشکی، روان شناسی و... استفاده برده و پاسخجای شیوه اعمال 

 (1963ووتون، )مانی با بزه و بزهکاری رو به رو شویم؟ در

 اسناد بین المللی گونه شناسی مبانی از منظر .4

ت برخورداری کودکان و نوجوانان از شرایط حساس دوران رشـد و تکامـل جسمی و روحی و ضرور

 ز یک طرف، ا ذاربرخوردی متفاوت با آنها در صـورت ارتکـاب رفتارهای مخالف اوامر و یا نواهی قانونگ

 ست تااو آثار مخرب و جبران ناپذیر ورود این اشخاص به دادرسی کیفری بزرگساالن ، موجـب شده 

ی خ هایپاس و با اتخاذ نمودهمسئوالن و دست اندرکاران عدالت کیفری در این خـصوص چاره اندیشی 

ا برآمده و اری بان در ورطه بزهکمتفاوت در مقام اصالح کودکان و نوجوانان و پیشگیری از فرو غلطیدن آن

؛ ـدم بردارنن گـاپیش بینی نظام دادرسی کیفـری افتراقـی در راسـتای بـاز اجتمـاعی کودکـان و نوجوانـا

ز ان رویـه ذ ایـالمللی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل متحد در اتخا یناسناد بـ لذا، در این راستا

یز به تبع دیگر نکشور فرانسه  . (77ص ،1387 دهقانی،)ار داشته است .سـوی دولت ها تأثیری غیر قابل انک

ودکان زهکاری کبه ب دول از این اسناد پیروی نموده و این مبانی را نیز در حیطه کار خود قرار داده و نسبت

ل د استقبار مورالبته اگرچه این تحوالت، پیش ت اقدام به پاسخ های تأدیبی و تربیتی مناسب نموده است.

ق ود، ولی با تالش های سازمان ملل، بر ضرورت انطبابقرار گرفته  -نسهاز جمله فرا -قانونگذاران داخلی

 مقررات داخلی با تحوالت جدید تأکید بیشتری شد.

 اسناد بین المللی عام -

 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر  -الف

 10عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ المللی است که در مجمع اعالمیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین

است. این اعالمیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای در پاریس به تصویب رسیده 1948دسامبر 
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دارد، در نتیجه حقوق صورت جهانی بیان میها مستحق آن هستند را بهاولین بار حقوقی را که تمام انسان

 ها از آن برخوردارند. ها و مکاندر همه زمانشود که همگان بشر به حقوقی گفته می

می باشد. مطابق  9 و 5این اعالمیه در برخی از مواد به عدم شکنجه انسان ها اشاره دارد که از جمله ماده 

 رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد کهکس نباید مورد شکنجه یا بیهیچ»  5ماده 

کس نباید مورد چهی» این اعالمیه مقرر می دارد:  9همچنین، ماده « م انسانی وی گردد.منجر به تنزل مقا

یه ین اعالمطابق ابنابراین، همانطور که مشالحظه می گردد، م« توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

سرانه خود یددر حقوق کیفری فرانسه آزار و اذیت کودکان نهی شده است و همچنین، تبعید، حبس یا تبع

والدین یا » ر: اعالمیه ی جهانی حقوق بش 18ماده ی  1همچنین، بر اساس بند آنها نیز منع گردیده است. 

آنها  ئله یقیم قانونی، مسئولیت اصلی برای رشد و پیشرفت کودک را بر عهده دارند و اساسی ترین مس

 ( .52ص ،1390 پیوندی،) «منافع عالیه ی کودک است.

 1949اوت  12نهای چهارگانه ژنو مصوب کنوانسیو -ب

ترین ماده یا پیمان ژنو، پیمانی است که بین کشورهای امضاکننده منعقد گردیده و پراهمیت 9کنوانسیون ژنِو

الملل بشردوستانه است. مفاد این کنوانسیون برای زمان جنگ وضع گردیده که از افرادی که دیگر حقوق بین

کنوانسیون مزبور اعمالی چون، لطمه  3ت کند. بر همین اساس، مطابق ماده در جنگ نیستند حفاظت و حمای

جمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار اخذ به حیات و تمامیت بدنی من

جمله تحقیر و تخفیف و محکومیت بدون دادگاه قانونی و تصمیمات گروگان، لطمه به حیثیت اشخاص من

 ر جنگ ممنوع اعالم گردیده است.قضایی د

 1950کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی -ج

از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای  10«کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی»

 1949ر سال است. این سند بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا د ااروپ

با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و 

هدف اولیه از تدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق گردید. لذا، در اروپا تدوین  11حاکمیت قانون

                                                           
9 - Convention de Genève 
10  -Council of Europe (COE) 
11 - Rule of Law 
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مری در نظرات دادگاه بود، اما چنین ا در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی12مدنی و سیاسی

مورد تفکیک قرار نگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای  13اروپایی حقوق بشر

این  مطرح شده بود. 1948رویکردهای خاصی بود که در اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد 

 (2 ماده) حق حیات، ه می توان بهک کنوانسیون حقوقی را برای کودکان بزهکار به رسمیت شناخته است

 ماده)حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری، .(3 ماده) حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی،

حق حمایت در برابر  (6 ماده) حق محاکمه عادالنه )منصفانه(، .(5 ماده)حق آزادی و امنیت شخصی، .(4

(. 13حق درمان )ماده  .(8 ماده)حق خلوت یا حریم خصوصی، .(7 ماده)عطف بما سبق شدن قوانین کیفری،

 اشاره نمود.

 اسناد بین المللی خاص -

 1959اعالمیه جهانی حقوق کودک  -الف

مایت ویژه از به تصویب رسید و بر وجوب ح 1959نوامبر  20این اعالمیه به وسیله مجمع سازمان ملل در 

خصوص مذاشتن مراقبت های ویژه و یک واکنش قضایی این وجوب با به اجرا گ کودک تأکید می ورزد.

یژه بر ور به که اختصاصی بودن موقعیت کودک را مورد توجه قرار می دهد، ظاهر می گردد. اعالمیه مزبو

ری درفتامفهوم مصلحت کودک که به طور کامل مؤید ضرورت حمایت از کودک در مقابل سهل انگاری و ب

، خاص بودن این سند بدین بنابراین .(51-50صص ،1395 کورتن، و رنوچی -)است، تأکید می ورزد.

د سن نخستین و به عنوان باشدیمپذیری چون کودکان هدف آن حمایت از گروه آسیبمنظور است که 

اصل  مشتمل بر یک مقدمه و ده می گردد کهجهان محسوب  این قشر درحقوقی مستقل جهت حمایت از 

 که تمام تارزش انسانی اشاره شده اسمنزلت و به حقوق اساسی و ک در مقدمه اعالمیه حقوق کود است.

ز نی مناسب الزوم حمایت قانو برخوردار می باشند. همچنینها از حقوق و آزادی افراد بدون تبعیض

ز ابه رسمیت شناختن حقوق و حمایت خاص  وکودکان به جهت عدم تکامل رشد بدنی و فکری آنها 

   ست.مورد تأکید قرار داده او سایر اسناد آمده را  1924وق کودک کودکان در اعالمیه ژنو حق

 بدون تمامی کودکان می باشد وحقوق بشری یعنی اصل عدم تبعیض  اصلمهمترین مطابق این اعالمیه 

لذا، کودکان از حمایت ویژه ای برخوردار می باشند .(1می گردند)اصل استثنا و تبعیض مشمول این حقوق 

                                                           
12 - Civil and political Rights 
13 - Economic,social and Cultural Rights 
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آنها جهت رشد جسمی، ذهنی، اخالقی و اجتماعی آنان در محیطی آزاد، امکانات الزم و بایستی برای 

 -)(2قرار گیرد. )اصلاولویت  درتأمین منافع کودکان باید توسط مراجع ذیربط تدارک دیده شود. بنابراین، 

نام و از بدو تولد صاحب همچنین، کودک  .(است موسوم کودک منافع ترینعالی اصل به امروز اصل این

( و البته قبل و بعد از تولد ز امنیت اجتماعی، تغذیه، بهداشت، مسکن، خدمات 3می گردد)اصل ملیت 

خاص  معلول یا به کودکان ( در این اعالمیه4بهره مند می گردد.)اصل های خاص مناسب،پزشکی و مراقبت

الزم متناسب  های راقبتآموزش و م که آنها مشمول خاصی شده استتوجه  نیز یا اجتماعی جسمی، فکری

در محیطی ( بنابراین، با توجه به خاص بودن سن کودک، والدین بایستی 5شان قرار گیرند.)اصلبا وضعیت 

( و برای آموزش آنها نیز از آموزش 6مملو از محبت و امنیت کافی به پرورش کودکان اقدام نمایند.)اصل

ها یشان بهره مند می ی جهت ارتقای تواناییرایگان و اجباری در مدارج ابتدایی و فراگیری آموزش

( در هر حال، کودکان در تمامی شرایط نسبت به حمایت و تسهیالت دارای اولویت می 7گردند.)اصل

توجهی، ستم، استثمار و امور مؤثر در اختالل امر ( بر همین اساس، باید از آنها در برابر بی8باشند.)اصل

و هرگونه اعمال و رفتاری که ترویج تبعیضات نژادی، مذهبی و غیره ( 9آموزش، سالمت و رشد آنها )اصل

های کودکان ای از حقوق و آزادیدر این اعالمیه طیف گسترده( البته 10را ممکن سازد، حمایت شود.)اصل 

 اشاره نمود.ممنوعیت اعدام و حبس ابد افراد زیر هجده سال و ...  می توان بهبه عنوان نمونه نشده است که 

 1989کنوانسیون بین المللی حقوق کودک -ب

 1924از ربع اول قرن بیستم با نهضتی فراگیر از طریق صدور اعالمیه ی حقوق کودک مصوب سازمان ملل 

به ظهور پیوست. حاصل تالشهای جامعه شناسان، روانشناسان و به ویژه جرم شناسان، دولتها و نهادهای 

انیه ها و قطعنامه های متعددی در زمینه ی مسائل کودکان و نوجوانان  بین المللی که به صدور اعالمیه ها، بی

. 30-1صص ،1396 مصفا، و داور) سازمان ملل است. 1989منجر گردید، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 

که پذیرند کودکان از جمله گروه های آسیب الزام آور بدین دلیل بود که در واقع، تصویب این کنوانسیون  (

اکثر کشورهای  بر همین اساس، ؛گردنداز پوشـش حمایتی اسناد خاص حقوق بشر برخوردار  می بایست

آورده اند. البته ایران نیز بعد از مبانی فقهی محور حقوق کودکان به شمار از جمله فرانسه آن را  جهـان

المللی می باشد که نیک کنوانسیون بیبنابراین، این پیمان نامه کنوانسیون حقو کودک را مبنا قرار می دهد. 

هایی که این معاهده را کند. دولتحقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می

های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد اند موظف به اجرای آن هستند و شکایتامضا کرده
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شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم  به رسمیت»  مزبورمقدمه ی کنوانسیون مطابق  شود.تسلیم می

کمیته جلسه  8)نظریه شماره  «تمام اعضای خانواده ی بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

همچنین مقدمه ی کنوانسیون یادآوری می کند که در اعالمیه ی 14(16، ش7، ص2006ژوئن  2مورخ  42

که دوران کودکی به منظور مراقبت های مخصوص و  جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد اعالم کرد

 (17همان، ص)کمک نامگذاری و تعریف میشود.

ت کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو باید جهت حمایت از کودکان در برابر خشون 19 مادهمطابق 

شی زآمو وهای جسمی و روانی و هرگونه آزار و بی توجهی و سهل انگاری، اقدامات قانونی، اجتماعی 

ه ده اند کوظف شالزم را به عمل آورند. البته دولت های امضا کننده پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز م

ین قاچاق ا وردان اقدامات الزم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیرمجاز از مواد مخدر، روان گ

در تربیت  مسئولیت اصلی والدین همچنین، این کنوانسیون، .(8ص ،1389 طارمی،)مواد را انجام دهند.

ق تقدم در ح» این کنوانسیون آمده است:  26ماده ی  3کودکان را به صراحت بیان کرده است. در بند 

  .(52ص ،1390 پیوندی،).«انتخاب نوع آموزش فرزندان با والدین است 

نباید  کودکی ( هیچهمه ی دولتها مقرر می دارد: الفنیز خطاب به کنوانسیون حقوق کودک  37ماده ی 

و یا  اعدام قرار گیرد. مجازات انسانی یا مغایر شئون و غیرانسانی بیرحمانه یا سایر رفتارهای شکنجه تحت

 کودکی ( هیچب کرد. اعمال سال 18زیر  در مورد کودکان توانرا نمی بخشودگی امکان ابد بدون حبس

 کودک یک کردن و یا زندانی ، بازداشتشود. دستگیری زندانی دسرانهو خو طور غیرقانونی نباید به

 متوسل باید بدان ممکن مدت کوتاهترین و برای چاره راه آخرین عنوان باشد و به با قانون مطابق بایستمی

 که نحوی ، بهداشت با احترام توأم و انسانی ، رفتاریانسان ذاتی خاطر مقام باید به زندانی ( با کودکج شد.

جدا شوند  خصوصاً باید از افراد بزرگسال زندانی شود. کودکان در نظر گرفته وی سنی خصوص به نیازهای

خود از  دارد با خانواده حق استثنایی جز در شرایط باشد. کودک کودک امر مغایر مصالح این که مگر این

 حقوقی مشاوره به سریع دسترسی از حق بایستمی زندانی د( هر کودک  گیرد. تماس و مالقات نامه طرق

 خود در برابر دادگاه شدن زندانی مشروعیت به نسبت اعتراض و نیز حق ضروری هایو یا سایر مساعدت

این  موارد برخوردار باشد. گونه این در سریع گیریو تصمیم و بیطرف ، مستقلذیصالح یا سایر مقامات

                                                           
  «تحقیرآمیز و ظالمانه های مجازات سایر و بدنی تنبیه برابر در محافظت برای کودک حق» - 14
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تکمیل شده و توسعه یافته، بدین نحو که دولتها ملزم اند تا تمام مناسبات  19، بر اساس ماده ی مقررات

قانونی، اداری، اجتماعی و مقیاسه ای آموزشی را در نظر بگیرند تا کودکان را از تمامی اشکال خشونت 

توجهی یا نحوه ی برخورد غافالنه، بدرفتاری یا استثمار حفاظت )که  جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی

شامل سوء استفاده ی جنسی است( در زمانی که تحت والیت و سرپرستی و والدین، سرپرستان قانونی یا 

 2مورخ  42کمیته جلسه  8)نظریه شماره  هر فرد دیگری که سرپرستی از کودکان را به عهده دارد، می شود.

 (18، ش7، ص2006ژوئن 

ها را به تضمین کار توجه شده و دولتکنوانسیون حقوق کودک به حقوق کیفری کودکان بزه 40در ماده  

د ملزم ای از موارحقوقی که کودک متهم یا مجرم در دوران رسیدگی به محکومیت دارد، ترغیب و در پاره

حفظ کرامت انسانی و فراهم  ود را بهها باید تالش خدولت کنوانسیون 40ماده  1نموده است مطابق بند 

طور به 2سازی این روند معطوف دارند. در بند کار به جامعه و عادینمودن محیط مساعد برای بازگشت بزه

  مشروح به اموری تذکّر داده شده که به اختصار چنین است:

م یا المللی منع شده، متهبینخاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا هیچ کودکی نباید به (الف

  مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.

 (1ی از جمله: هایکم دارای تامینهر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری شود، دست (ب

اطالع مستقیم و سریع از اتهامات ( 2 گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده است.بی

( 3 های قانونی و حق داشتن مشاوره حقوقی.ه علیه وی و در صورت لزوم از طریق والدین و قیّموارد شد

طرف و مستقل و طی یک دادرسی روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بی

صالح یدسترسی به مقام یا ارگان قضایی ذ( 5 مجبور نبودن به دادن شهادت یا اظهار تقصیر.( 4 عادالنه.

محرمانه بودن  (7. حق استفاده رایگان از مترجم( 6 طرف و مستقل باالتر در صورت مجرم شناخته شدن.بی

ماده مزبور خواسته شده اموری رعایت شود  3همچنین در بند  کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.

ی قابلیت نقض قوانین جزایی محسوب تر از آن کودکان را نتوان دارااز جمله، تعیین حداقل سنّی که پایین

که با کودکان به روشی متناسب با رفاه آنان و خواسته شده است که برای تضمین این 4کرد و نیز در بند 

متناسب با شرایط و جرم آنان رفتار شود، باید امکانات گوناگون از قبیل مقرّرات مراقبت، راهنمایی و 

، البته عالوه بر این کنوانسیون سات را بگیرند، فراهم باشد.تمهیدات دیگری که جای مراقبت در مؤسّ
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) کودکان نیز همانند سایر گروهها مورد حمایت صـریح و ضمنی اسناد حقوق بشری دیگری قرار دارند.

 که در ذیل به برخی دیگر از اسناد اشاره می شود. .(23-22،صص 1382 فاطمی، سید قاری

گیری از بزهکاری نوجوانان )رهنمودهای ریاض( رهنمودهای سازمان ملل برای پیش -ج

1990 

عنامه ت. قطرهنمودهای ریاض، قطعنامه های متنوعی را به ویژه در ارتباط با کودکان تصویب نموده اس

اصول »ام تصویب اصول مدیریتی سازمان ملل در جهت پیشگیری از بزهکاری کودکان را با ن« I»شماره 

ازن و متو وصیه می کند. در همین راستا جامعه باید پیشرفت هماهنگبه مجمع عمومی ت« مدیریتی ریاض

از  کند. نوجوانان را ضمن رعایت شخصیت آنها و تسهیل شکوفایی شان، از همان ابتدای کودکی تضمین

مچون هنها را  آباید این رو نوجوانان باید نقش فعالی را به عنوان بازیگر در صحنه اجتماع داشته باشند و ن

ویب یت تصده ای در فرایند اجتماعی شدن یا نظارت، تلقی کرد. به عالوه، باید ضرورت و اهمهدف سا

به  های پیشگیری از بزهکاری های نوین را مانند مطالعه هدفمند و تدارک اقداماتی که منجرسیاست

ورد و به آمیجلوگیری از جرم انگاری و کیفر دهی )رفتاری که خسارت شدید به روند تکامل کودک وارد ن

های نامهو بر دیگری نیز ضرری وارد نمی سازد( میشود، مورد بازشناسی قرار داد. در نتیجه باید خدمات

صویب ت IIجمعی پیشگیری از بزهکاری کودکان در جایگاه مناسب خود اعمال گردد. قطعنامه شماره 

ه می ل توصیومی سازمان ملدر جهت حمایت از کودکان محروم از آزادی را به مجمع عم« مقررات حداقلی»

برای  تنها کند. از همین روست که، نگهداری کودک در یک موسسه همیشه باید به عنوان آخرین اقدام و

ه توجه ادی بیک دوره ضروری حداقلی باشد. به عالوه، به دلیل آسیب پذیری کودکان، صغار محروم از آز

آزادی  میت ازدر خالل و پس از دوره جریان محروو حمایت ویژه نیاز دارند و حقوق و سالمتی شان باید 

 .(95ص ،1395 کورتن، و رنوچی) تضمین گردد.

مدار در برگیرنده آموزش، پرورش و حمایت از کودکان سیاست جنایی مشارکتی این رهنمود، تدابیر تربیت

شده تربیتی آنان را  های فکری ـ اخالقی ـ روانی و شخصیتی آنان را تغییر و فرایند مختلمی باشد تا زمینه

ترمیم کند. این ترمیم منفعتی دو جانبه برای اطفال و جامعه به دنبال خواهد داشت و از این رو ممکن است 

های تقویتی و بر حامیان بسیار متنوعی تکیه نماید. این به معنای در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی اهرم

 از پیشگیری برای متحد ملل سازمان رهنمودهای)ییه است.نهادهای واسط دیگری غیر از پلیس و یا قوه قضا
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 و اول بند ،1990 سپتامبر 14 مورخ عمومی، مجمع مصوب 45ر112 قطعنامه ،(ریاض) «نوجوانان بزهکاری

  .(1قاعده از دوم

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادرسی ویژه نوجوانان )قواعد پکن(  -د

1985 

ت ی اداره عدالمجمع عمومی سازمان ملل متحد متنی قانونی که قواعد حداقلی برا 1985سال  نوامبر 29در 

سترش گکیفری صغار را مجدداً دسته بندی نموده، مورد تصویب قرار می دهد. این مقررات به سمت 

 زومض و لحمایت از سالمتی کودکان گرایش دارد. این مقررات به ویژه در صورت بی طرفی و عدم تبعی

نبه ه عنوان جگناهی طبیعتاً و قویاً بتضمین حقوق بنیادین دفاعی کودکان را یادآوری می نماید. اماره بی

کننده تضمین حمایت موثر از منافع های فوری و نگرانمامی جنبهتکه باید از  -آمرانه عدالت مطلوب

رسانی به کودک و طالعایید شده است.)از این رو، حق ات -موجود کودکان خودداری و احراز نماید

حیح دگی صوالدینش، حق حضور خانواده و یا یک وکیل مدافع در جریان دادرسی، حق برخورداری از رسی

 واقع و منصفانه و توسعه تدابیر تربیتی، حقوقی هستند که باید باید تعیین شده و مورد حمایت

 .(93-92صص ،1395 کورتن، و رنوچی)شوند.(

 1990ای حمایت از نوجوانان و محروم از آزادی قواعد سازمان ملل بر -ه

ه های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و... خاصی ککودکان و نوجوانان به جهت ویژگی

ای مورد ها به طور گستردههای آنشوند که حقوق و آزادیدارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می

 آورند. بر این اساس، باا به دست میاع از خود و احقاق حقوقشان رگیرد و کمتر امکان دفتعرض قرار می

ن که در شد تا آتوجه به اینکه کماکان، ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می

سپتامبر سال  7ا آگوست ت 27هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در 

 اب رفتار و جرم از پیشگیری زمینه در ملل سازمان کنگره هشتمین )در کوبا )هاوانا( بر گزار گردید. 1990

 (1990 سپتامبر 7 - اوت 27 کوبا ، هاوانا مجرمان

پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و 

این سند  1990دسامبر  14مان ملل متحد ارایه گردید که این مجمع در جهت تصویب به مجمع عمومی ساز

 متحد ملل سازمان قوانین ، ملل سازمان عمومی )مجمعبه تصویب رساند.  45/  113را طی قطع نامه شماره 
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 دسامبر 14عمومی  مجمع توسط شده تصویب/  قطعنامه: آزادی از محروم نوجوانان از حمایت مورد در

« مجموعه اصول مربوط به حمایت از همة اشخاص بازداشت شده یا زندانی»قررات در پرتو این م( 1990

حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای »(و با عنایت به  1988دسامبر  9)مصوب مجمع عمومی در 

فاه تدوین شده است. بر اساس این سند نوجوانان زندانی باید از امنیت و ر« تشکیالت قضایی نوجوانان

جسمی، فکری و امکانات بهداشتی برخوردار باشند و خدمات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی به آنها ارائه 

 گردد.
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 نتیجه گیری

بررسی مبانی پاسخ های تأدیبی و تربیتی به بزهکاری کودکان در فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه این با 

نقش اصلی و اساسی در تأدیب و تربیت کودک را والدین در  اسالمی دیدگاه ازنتیجه به دست می آید که 

ی کودک بهترین پاسخ ها را خانواده بر عهده دارند؛ لذا، آنها می توانند برای تربیت اخالقی، عبادی و اسالم

تربیت نمایند؛ اما در برخی موارد ممکن است عواملی در بزهکاری و آنها را به بهترین نحو  به کار گیرند

پاسخ هایی را به منظور تأدیب این نوع  که حقوق اسالم کودک تأثیر گذار بوده و باعث بزهکاری وی گردد،

جمله این مبانی برای پاسخ های کودکان در نظر گرفته اند که همه برگرفته از قرآن و روایات می باشد. از 

تأدیبی و تربیتی اهتمام به رشد کودک، اصالح و بازپروری، اخالق مداری و بازدارندگی کودک به منظور 

از نظر اسالم در صورت اجرای پاسخ ها، بایستی  و نظم عمومی جامعه می باشد. بنابراین،مصلحت 

 و فطرت با آموزه های دینیاسالم و  قتربیت از منظر حقودر واقع  شخصیت و کرامت کودک حفظ گردد؛

 رو، ازاین. است گرفته سرچشمه بشر خدادادی فطرت از دین. درآمیخته است انسان فطری های خواسته

 عالمه فرموده به. خیزد برمی بشر نهاد از که است منطبق عقالنیتی و عقل با کامل طور به دینی های برنامه

 فطرت آن، از قبل که کند می دعوت حیاتی مسائل سلسله یک سوی به را انسانیت دین،»: طباطبایی

چراکه  توهم؛ و پندار نه ،بوده مبتنی بینی واقع بر این نوع تربیت کودک« .خواند می آن به را وی خدادادی،

 می دعوت حقیقت به نیز انسانی فطرت و دارد مستقیم ارتباط انسان فطرت با دین شد، بیان همانطور که

 از را انسان نیز اسالم. شیر تصور نه خواهد، می شیر شود، می گرسنه نوزاد وقتی که چنان توهم، نه کند،

 فرد صالح و است حق آنچه به و کند می نهی نیست، بیش توهمی که پرستی خرافه و هوس و هوا پیروی

 هوس و هوا اسالم، های آموزه پرتو در مؤمن انسان اساس، همین بر. دهد می فرمان است، آن در جامعه و

آموزه های اسالم . یابد می را خویش حقیقی مقصود قرآن، دستورهای به عمل با و کند می کنترل را خود

راه تعادل را در پیش گرفته و اعتدال را الزمه امور دانسته است؛ بر همین اساس، در راستای تأدیب و تربیت 

 از را انسان اینکه بدون و باشد روی میانه و اعتدال بر مبتنیکودک نیز، تربیتی را مدنظر قرار داده است که 

 یک زندگی تواند نمی انسان. کند می برقرار تعادل آخرت و دنیا زندگی میان بازدارد، دنیا حالل های لذت

 توان نمی مادیات بدون ماده جهان در زیرا کند؛ بسنده معنویات یا مادیات به تنها و باشد داشته بعدی

 کوشد می دینی تربیت .بود نخواهد ممکن خداپرستی و خداشناسی بدون زندگی همچنین. کرد زندگی

 توشه مرگ از پس زندگی برای آن از و بداند اخروی حیات مقدمه را دنیا زندگی که دهد پرورش کودکی
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 در را خود وی که دهد می پرورش انسان در ای گونه به را پذیری مسئولیت حس دینی، تربیت؛ برگیرد

 و حاضر را خدا همیشه خود قلبی ایمان با مؤمن،. بداند مسئول خدا نزد اجتماعی، و فردی کارهای همه

 روح پرورش ،اسالم تربیت و تأدیب از دیدگاه آموزه های اصلی بنابراین، مبنای. بیند می رفتارش بر ناظر

. برساند الهی قرب مقام به سرانجام و سازد نزدیک خدا به روحی نظر از را متربی کوشد می و است انسان

در حالی که در مبانی پاسخ های . است پذیر امکان نفس تزکیه و درست تربیت با کار، این است طبیعی

تأدیبی و تربیتی در فرانسه بر مبنای آموزه های اسالم نبوده و از نظریه های جرمشناسی که در غرب بیان 

 ضد بر را متربی بلکه ،رعایت نگردیده دینی های ارزشمبانی ارائه شده  در ؛ لذا،گردیده پیروی می نماید

 و دور اش ذاتی فطرت از را کودک ،جرایم گسترشدر واقع، در حقوق کیفری فرانسه  .دهد می پرورش آن

؛ بنابراین، مبانی پاسخ های تأدیبی و و وی را تبدیل به بزهکار می نماید کند می منحرف اش اصلی مسیر از

 پرورش به تربیتی، مبانی این؛ چراکه ظاهری می باشد نه باطنیتربیت و تأدیب تربیتی در این کشور بر پایه 

 چرا و چون بی را جامعه هنجارهای که دهد پرورش کودکانی کوشد می و ورزیده اهتمام سازگار کودک

پاسخ های تأدیبی و تربیتی  تطبیق مبانی ازبنابراین،  .است توجه بی آنها معنوی و روحی تربیت به و بپذیرند

می توان به اهمیت و  حقوق فرانسه پاسخ ها درمبانی  نسبت به در آموزه های اسالم بزهکاری کودکان

 چراکه اسالم کاملترین دین هاست. برتری مبانی در آموزه های اسالمی پی برد؛
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 پیشنهادات

 

 ه سالم امداه در روایات می باشد، و هر چ پشنهاد می گردد، با توجه به اینکه مبنای فقه از قرآن و

ته شایس است به نفع بشریت می باشد؛ لذا، در خصوص پاسخ های تأدیبی به کودکان بزهکار نیز

 ن روشاست روش های اسالمی عملی گردد و حقوق کیفری فرانسه نیز به تبعیت از فقه از چنی

 خوردار گردد.هایی در جهت حمایت از کودکان با توجه به سن خاص آنها بر

 هک روشی هب او با برخوردار باشد تا قاز این حقو است کیفری قوانین نقض به متهم که کودکی هر 

 بشر وقحق به او احترام که روشی شود، رفتار است انسانی ارزش و شرف مفهوم پیشبرد جهت در

 بیتمطلو و کودک سن به بایستی حتماً روش این. کند تقویت را دیگران اساسی آزادیهای و

که فقه  باشد داشته توجه جامعه در کودک سوی از سازنده نقشی ایفای و جامعه با وی هماهنگی

 روش را پیش بینی نموده است.بهترین 

 ،در گام  ودهند  افزایش کودکان با برخورد دررا  خود مهارت و دانش والدین پیشنهاد می گردد

ینی ائل دبعدی با تحمل و روحیه گذشت، وقت کافی برای کودکان اختصاص دهند و آنها را با مس

 کنند.  جهت منحرف و بزهکار نشدن، برای آنها بیانرا الزم و اطالعات  نمایندآشنا 
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 منابع و مأخذ

 المرعشی. هللاآیت مکتبة قم، البالغة،نهج شرح (،1378عبدالحمید) الحدید، ابی ابن 

 ،داراالضواء. بیروت، الغمة، کشف (،1405عیسی) بن علی اربلی 

 ،سوم. و سی چاپ میزان، نشر تهران، ،عمومی جزای حقوق (،1393محمدعلی) اردبیلی 

 ،اول. چاپ سخن، انتشارات تهران، سخن، بزرگ فرهنگ (،1381حسن) انوری 

 ،دانشگاه ،تهران اردبیلی، علی محمد:  ترجمه جرم،م و جرم مقابل در جامعه دفاع (،1370حافظ) ایمن 

 بهشتی. شهید

 ،ن،تهرا ابرندآبادی، نجفی حسین علی و آشوری محمد ترجمه اجتماعی، دفاع (؛1375مارک) آنسل 

 دوم. چاپ تهران، دانشگاه انتشارات

 ،انتشارات و چاپ کزمر تهران، اردبیلی، محمدعلی: مترجم ها،مجازات و جرایم رساله (،1380سزار) بکاریا 

 چهارم. چاپ بهشتی، شهید دانشگاه

 ،اول. چاپ جد،م انتشارات تهران، آبادی، ابرند نجفی حسین علی: ترجمه کیفرشناسی، (،1385برنار) بولک 

 ،شهید انشگاهد تهران، ابرندآبادى، نجفى حسین على ترجمه کیفرى، هاى اندیشه تاریخ (؛1394ژان) پرادل 

 بهشتى.

 ،اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران، کودک، حقوق (،1390)غالمرضا پیوندی 

 مرکز م،ق مصطفی، درایتی،:محقق الکلم، درر و الحکم غرر تصنیف محمد، بن عبدالواحد آمُدی، تمیمی 

 . 297ص ،1366 االسالمی، االعالم لمکتب التابع النشر

 ،للمالیین، العلم ارد اول، چاپ عربیة،ال صحاح و اللغة تاج - الصحاح (،1410حماد) بن اسماعیل جوهری 

 بیروت.

 سازمانقم عمومی، نهادهای و دولت هزینه به دیده بزه خسارت جبران (؛1388احمد) آبادی، ده حاجی، 

 اول. چاپ اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات

 ،16 شماره زنان، راهبردی مطالعات ،«کودک حقوق کنوانسیون بر نقدی»  (،1381تهمینه) حبیبی. 

 اسالمیه. انتشارات: قم الشریعه، مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل (،1419الحسن) بن محمد عاملی، حر 

 ،ششم. و بیست چاپ قم، المدرسین الجماعه انتشارات قم، الوسیله، تحریر (،1392اهلل) روح خمینی 

 ،چاپ الخوئی، ماإلما آثار حیاءإ مؤسسة قم، المنهاج، تکملة مبانی (،1422موسوی) القاسم ابو سید خویی 

 اول.

 ،المللی،ینب بشردوستانه حقوق منظر از اسالم در کودک حقوق میثاق (،1396نسرین) مصفا، زهرا؛ داور 

  اول. چاپ دانش، شهر حقوقی پژوهشهای و مطالعات موسسه تهران،

 ،اول. چاپ پویشگر، انتشارات قم، البالغه، نهج (،1383محمد) دشتی 

 ،اول. چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران، نامه، لغت (،1377اکبر) علی دهخدا  

 ،اول. چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران، نامه، لغت (،1377اکبر) علی دهخدا 
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 ،المللی بین تتعهدا با انطباق راستای در گامی نوجوانان؛ و کودکان ویژه دادرسی» (؛1387علی) دهقانی»، 

 . 11 و 10 شماره سوم، سال انسانی، علوم و ادبیات دانشکده فصلنامه

 بیروت، - دمشق ،(القرآن الفاظ مفردات) القرآن غریب فی المفردات (،1412حسین) اصفهانی، راغب 

 اول. چاپ الشامیة، الدار - دارالقلم

 ،رضوی ادبهز ترجمه نوجوانان، و کودکان کیفری حقوق (،1395کریستین) کورتن، فرانسوا؛ ژان رنوچی 

 اول. چاپ میزان، تهران، بهشتی، خدیجه و فرد

 ،سوم. چاپ کومش، انتشارات تهران، اسالمی، معارف فرهنگ (؛1373جعفر) سجادی  

 ،شانزدهم. چاپ اسالم، کتابفروشی تهران، فارسی، -عربی جامع فرهنگ (،1373احمد) سیاح 

 ،الت.عد دانشگاه تهران، روانشناسی، و فقه منظر از کودک تأدیب و تعزیر (،1397ابوذر) صانعی 

 ،چهارم. چاپ دانش، گنج تهران، عمومی، جزای حقوق (،1371پرویز) صانعی 

 ،اول. چاپ ،(ع) بیت اهل انتشارات قم، اسالم، آسمانى تعالیم (،1361محمد) صحفی 

 ،ارهشم حوزه، پگاه فصلنامه ،«آزاری کودک حقوقی و فقهی شناسی جرم» (؛1389محمدحسین) طارمی 

278. 

 ،تهران هدانشگا تهران، حسینی، پور ابوالقاسم سید ترجمه نیکوماخوس، اخالق (؛1356ا)ارسط طالیس . 

 آل مؤسسه ،قم بالدالیل، االحکام تحقیق فی المسایل ریاض (،1418محمد) بن علی سید حائری، طباطبایی 

 اول. چاپ السالم، علیهم البیت

 ،نجم.پ چاپ اسالمی، انتشارات فترد قم، تفسیرالقرآن، فی المیزان (؛1417محمدحسین) طباطبایی 

 ،سوم. چاپ مرتضوی، کتابفروشی تهران، البحرین، مجمع (،1416الدین) فخر طریحی 

 ،إلحیاء ویةالمرتض المکتبة تهران، اإلمامیة، فقه فی المبسوط (،1387حسن) بن محمد جعفر، ابو طوسی 

 سوم. چاپ  الجعفریة، اآلثار

 ،چهارم چاپ اإلسالمیة، الکتب دار تهران، األحکام، تهذیب (،1407حسن) بن محمد جعفر، ابو طوسی.  

 ،عاملی، رقصی حبیب احمد: تحقیق کریم، قرآن المعارف دائرة فی التبیان (،1409حسن) بن محمد طوسی 

 العربی. التراث احیاء دار بیروت، اول، چاپ

 ،د.المفی مکتبه انتشارات قم،. الفوائد و القواعد )بیتا(،(اوّل شهید) مکی بن محمد عاملی 

 ،محمد دکتر استاد از تجلیل در مقاالت مجموعه) جنایی علوم مجله ترمیمی، عدالت (،1383حسین) غالمی 

  سمت. انتشارات تهران، ،(آشوری

 ،دوم. چاپ هجرت، نشر قم، العین، کتاب (،1410احمد) بن خلیل فراهیدی 

 ریةنش حقوقی، مجلة ،«متفاوت ییفضا بشری حقوق معاهدات»  (؛1382محمد) سید فاطمی، سید قاری 

 . 28 شمارة ایران، اسالمی جمهوری المللی بین حقوقی خدمات دفتر

 وهشگاهپژ قم، ،(موضوعه حقوق و اسالم)عمومی جزای حقوق تطبیقی مطالعه (،1391همکاران) و قیاسی 

             چهارم. چاپ دانشگاه، و حوزه
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 ،انتشارات ن،تهرا مجتبوی، الدینجالل سید ترجمه روم، و انیون فلسفه تاریخ (؛1368فردریک) کاپلستون 

 سروش.

 سوم. چاپ میزان، نشر تهران، عمومی، حقوق مبانی (،1387ناصر) ، کاتوزیان 

 ،چهارم. چاپ انتشار، سهامی شرکت انتشارات تهران، حقوق، فلسفه (؛1390ناصر) کاتوزیان 

 ،انتشار، امیسه شرکت تهران، ایران، حقوقی نظام رد مطالعه و حقوق علم مقدمه (؛1395ناصر) کاتوزیان 
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Fundamentals of disciplinary and educational responses to juvenile 

delinquency from the perspective of Islamic and French law 

 

 

Abstract 

One of the important issues in responding to juvenile delinquency from the 

perspective of Islamic law and French criminal law is to address the basics; 

Foundations are the general principles or rules on which an educational, moral, 

doctrinal, and legal system is based and on which they base their laws; In 

simpler terms, they are the principles that give legitimacy to the laws and 

regulations of a system, and from which the laws of that system derive the 

necessity of their rule; Therefore, because every subject must have bases in 

order to be used in the interpretation of laws and judgment, and it is the same 

beliefs, values and thoughts that are accepted by the people of a society and all 

are required to observe them. . The principles of discipline and education in 

Islamic law for children and adolescents are the development of the child, 

correction and rehabilitation, morality, love and justice, and in French criminal 

law, compensation for harm, intimidation of the offender, correction of the 

offender, treatment of the offender and The principles of human rights have 

been used as principles. In this study, by examining the library method and 

referring to authoritative jurisprudential and legal sources, the principles of 

disciplinary and educational responses to juvenile delinquency are applied and 

the priority of jurisprudential principles over French criminal law is proved. 

Keywords: Basics, Answer, Discipline, Upbringing, Child, Islam, France. 

 

 

 

 

 


