
 قانونمعارضبا نوجوانان و سیاستجناییتقنینیدرقبالاطفال هایویژگی

 2، مجتبی فرهمند1سعید صائبی

 چکیده

است؛ ولیکن اگر از اين فطرت، عدول كررده، برس سرمت باهکرا        شده   پاك انسانی خود خلق كودك، بر اساس فطرت 

 ،د  صدد اصالح آنها بر آمد. چرا كس انسران  است دانستس و  متوجس شود، بايد علت آن  ا  عواملی كس د  اطراف او موجود

 از ولین بررا  ايجراد تيییرر د  ايرن گرروه     ؤو اصالح پذير است و تالش و انديشس والدين، مربیان و مس موجود  تربیت 

بر خالف شخص با گسال كس شخصیت او شکل گرفتس اسرت صريیر، شخصریتی      اطفال، موثر خواهد افتاد. عالوه بر اين

از فرد با گسال است. كاستی ها  تحقیقات قبلی ما  ا   تر آسان پذير دا د و لذا اصالح و  بسیا  و انعطاف د  حال تکوين

ها  سیاست جنايی تقنینی  ا د  قبال اين قشر از جامعس  ا بر سی نمايیم. نوع برخرو د جامعرس برا     برآن داشت تا ويژگی

نیرا    تربیرت  اصالح،   بر وه عال  كودك    بايد با اين هدف باشد كس  است. اين برخو د  العاده صيا  باهکا ، دا ا  اهمیتی فوق

مقالس، اين است كس ويژگی ها  سیاست جنرايی د  قبرال ايرن گونرس     نمايد. هدف از  ايفا     مفید نقش  جامعس   برا   و   شود 

اطفال و نوجوانان و همین طو  ويژگی ها  اين سیاست د  قوانین كیفر  اسالم و د  حکومت دينی برس بحرگ گذاشرتس    

م طفل و نوجوان د  منابع فقهی و مسئولیت كیفر  آنان و اصولی كس بايد د  تعیین مجازات اين قشر شود. همچنین مفهو

ا  مرو د توجرس قررا      ا  و استفاده از منابع مردون كتابخانرس    تحلیلی و تجايس و تحلیل داده -با استفاده از  وش توصیفی

از    پرذير  آسیب قشر   اين خصوص  د  افتراقی  جنايی سیاست   يک ذ اتخا  حاصل كرد اينکس توان  می  ا  كس گیرد. بنابراين نتیجس

لذا برخو د بايد بس گونس ا  قاطع، سرنوشت ايشان  ا د   شده است.  توجس  آن د  متون دينی نیا بس  كس  است  مهمی  مسائل  

 حرفس ا  د  آينده خواهرد سراخت؛  آينده ا  نس چندان دو   قم باند؛ واكنش نامناسب و غیر منطقی، از آنان، باهکا انی 

د  حالی كس واكنشی مناسب و شايستس، آنان  ا مجدداً بس آغوش اجتماع باز خواهد گردانرد و جامعرس از آنران برس عنروان      

 افراد  شرافتمند استقبال خواهد كرد.

 

 ی شدنتقنینی، اطفال، نوجوانان، معا ض با قانون، اصالح و باز اجتماع  سیاست جنايی کلیدواژه ها:

 

 مقدمه

 غیر و  ممیا  نوع دو  بس   ا  صيیر و  بالغ  غیر  افراد كرد، بلکس   جدا  با گساالن  از   ا  اطفال  كیفر   مسئولیت   فقط  نس  اسالمی  فقس

 ا تکرا    صرو ت   د   برالغ  و افراد   شود می  تأديب  ممیا صيیر  ندا د.  مسئولیتی  گونس  هیچ  ممیا غیر  صيیر كرد.  تقسیم ممیا  

  همران  باهکرا     اطفرال   تأديرب   از ديرد. منورو      خواهنرد    ا آن  خاص  ا تکا ، مجازات  و شرايط  جرم  نوع  بس   جرم، بستس 
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دانستن  يکسان  و كیفر   مسئولیت   از  صيا  دانستن   مبرا باشد. د  ضمن  می آنان  اصالح  منوو   بس  و تربیتی  تأمینی   اقدامات

خراص    و نرمری  مالطفرت    برا  كس، همرراه    باشد می  اطفال  بس اسالم  و صحیح  دقیق   ديدگاه  كودكان، نشانگر د     و خطا مد ع 

از   طبقرس   ايرن  برس   اسرالم   بر اهمیرت   دلیل  است  داده  قرا   والدين  بر عهده  فرزندان   تربیت برا   اسالم  كس    ا است. وظايفی  

 (1: 1831ساخت.)دهشیر ،  خواهند   ا  جامعس  ها بعد  سك است  اجتماع 

هرا  اجتمراعی  ا    اصالحی تقسیم كرد. پاسخ -تربیتی ها   ها  اجتماعی و پاسخ پاسخ بس   توان اجتماعی  ا می  ها  واكنش

زش اجتماعی اطفرال  مدنی و با هدف آمو جامعس  كس با مشا كت   دانست ترمیمی   گرفتس از عدالت نشأت  ها   پاسخ توان  می

كلی و جرائم اطفال بس طو  خاص، بیشرتر برس عنروان      شود. د  عدالت ترمیمی، جرم بس طو  و نوجوانان باهکا  اعمال می 

   اه بینری   پریش   اين عردالت   هدف اصلی جامعس. بنابراين   و امنیت  دولت  علیس شود تا اقدامی  می  خطا  اجتماعی تلقی يک 

گرفترس از   الهرام    حرل  بینجامد.  ا ه  ديده  طفل، جامعس يا باه برا   اين خطا   از  ناشی ها   خسا ات  جبران  كس است  هايی  حل

 كرس   هستند  غیركیفر   تربیتی، تدابیر  -ترمیمی شده است. تدابیر   د  نور گرفتس ترمیمی   ها  مجازات  شکل بس  اين عدالت

د  اين تردابیر    كنند. آنچس می  اجتماعی  ا دنبال زندگی  هنجا ها    و  د  دنیا  ساختن   و وا د طفل  اخالقی  تربیت   هدف 

است. اين تدابیر   حقوقی اجتماعی و هنجا ها   زندگی  قواعد  طفل براساس   شخصیت برخو دا  است پرو ش   از اهمیت

شرود. بنرابراين    مری   گذاشتس  بستر اجتماع بس مو د اجراشود د    و تربیت اعمال  اصالح كانون  بستس   آنکس د  محیط جا    بس

  قررا    توجرس  مرو د   نیرا   اجتماعی  و  با دنیا     ابطس طفل، استحکام  شخصیت  اجتماعی  جنبس  بر  شد   د  اين تدابیر عالوه

  آنهرا حراكم اسرت، منفرک     اصرالحی برر    كس  ويکررد  كس اين تدابیر  ا از تدابیر صرفاً تربیتی   است ويژگی   گیرد. همین می

  و قواعرد   براسراس    نوجوانران،  ويکررد    و   اطفرال  باهکا    با  مقابلس  جديد   (  ويکرد31-38: 1832سازد.)جمشید ، می

-تربیتری    ويکررد  ماننرد   باهکرا     ايرن   برس   قديمی   ويکرد   با  ا   خود  ا تباط كس  باشد  می ترمیمی  عدالت  بر   حاكم اصول 

-اجتمراعی   تردابیر  بینری   پریش   جروا    د    دا د تالش   و  بوده تلفیقی   ويکرد    چنین عبا تی  است. بس  نموده  حفظ   ر كیف

برخی   گفتس  ( بس22بخشد. )جمشید ،پیشین:  ترمیمی   هیافتی  جاايی،   و تربیتی  مدل  دو   اقدامات  باهکا  ، بس  بس فرهنگی 

كرودكی،   احسراس   از   سازد ( و منورو   می   ا با و   ها انديشس كس  است  كودكی  ا يس )احساس،  لیپ فی نگا ان، چون  تا يخ  

و انقرال    عاطفی،  شد  سن، ناتوانی، نیازها    نویر: كمی هايی  ويژگی اطفال( است، يعنی  خاص  همان )وضعیت   د  واقع 

برخری      گفترس  كرس، برس    اسرت   جهرت   سازد. بردين   می متمايا   از برنا   ا  نابرناو   با گساالن  ا از  كس اطفال   آن، و نواير   بلوغ 

)وضرعیت    بنرابراين  يازنرد،  مری   جررم  ا تکا    بس منطق )طرد، سركشی، جرم( دست  براساس  اغلب  نوجوانان  متخصصان،  

برس    تروجهی  بی  صو ت   د  تواند  می  آمده، شما   بس   انديشس   كننده با و   خود   كودكی( كس احساس  همان   و يا اطفال   خاص 

، خرود د    اطفرال   خراص( د    ايرن )وضرعیت     وجود  با جهت  بدين  شود.  مبدل  باه  بس آخر   و د  سركشی   بس طردش  يا  آن  

  كرس، مطرابق    است ا   يژهو و  خاص كیفر   عدالت  و فرآيند  قضايی   سیدگی   نیازمند  باه ا تکا    بس يازيدن   دست  صو ت 

اسرت. )گرود ز    آن   هرا   و فرآينرد   و با گسراالن   كیفر   ها  نوام از   متمايا بشر ، نوامی  حقوق  ها   و استاندا د موازين 

يرد  با حق  كیفر ، اين   قانون نقض  بس  متهم   يا مجرم   نوجوانان و  اطفال   مو د  د  (82-81: 1831بروجرد ، الستی، مقداد ،

باعرگ    امرر  اين  كس  گیرد   صو ت  آنان ا زش  و  شئون   با  مطابق  بايد زمینس  اين  د    فتا   هرگونس  كس   شود شناختس   سمیت   بس 



  چگرونگی   گرردد.  مری  سرازنده   نقشری   گررفتن    عهرده  برس   و  جامعرس   يرا   سرازش   بررا     نوجوانان و   اطفال  خواست  افاايش 

جريران   د   او پرونده   شده و شناسايی  دا    صالحیت  ها  مقام  و مراجع  توسط  كس     باهکا  طفل  خصوص    د گیر   تصمیم

  توجرس  مرو د   پرذير ،    آسریب  و  خاص    وحیات  لحاظ  بس  نوجوانان  و اطفال   وند، زيرا  می  شما  بس  مهم  فرايند  است، يک  

زنردگی    برس  برگشرت    اه  نوجوان  و  طفل   تا نمود  كامل   سعی  آنها  قانونی حقوق   اجرا  و   وضع  د  بايد   و گرفتس   قرا   ويژه

   ا برترر     و ويرژه    تسرهیالت  و  المللی(، حقوق  بین و  )ملی  قوانین  واضعان  گاهی  علت   همین  باشد. بس داشتس    ا اجتماعی  

اين  است. د    طفل  وحی  و  جسمی  وضعیت   علت بس  گیرند كس  می  نور  د  نوجوانان   و  اطفال با گساالن( برا    بس )نسبت 

   ا  اهکا ها  اين  از  بردا    الگو  كشو ها، تقاضا  و  دولت ها  تمام  از  و   نموده ا ائس   ا   اهکا هايی  المللی،  بین  قواعد زمینس  

فررد    فترا     و  اعمال قبال  د   واكنش  نحوه   بیانگر المللی  بین قواعد  نور  از   كس كلی  ل اص مذكو ، سس  موا د   بس توجس   دا د. با

 عبا تند از:  باهکا 

 جرم  بر  حاكم احوال   و اوضاع  با  متناسب  واكنش  -1

 جرم سنگینی   با متناسب  واكنش  -2

 باشد:  زير  اهداف بردا نده   د   بايد كلی   طو  بس  كس   جامعس،  و نیاز   نوجوانان  و اطفال  منافع   با متناسب   واكنش -8

 عادالنس جاا   مقابل  د    حیثیت الف( اعاده 

 جامعس حمايت  نس  فرد   ها   شايستگی گرفتن  نور   ( د  

 مجازات  و سركو   مقابل  د     سانی  ج( يا  

 (33: 1832دتمند، قناد،فرد )سعا تضعیف  مقابل  د   عمومی   د( بازدا ندگی

 و نوجوانان  اطفال  قبال  در   سیاست جنایی اتخاذی-1

و  باهکرا     آنهرا، علرل     توسرط   جررم   ا تکرا    صرو ت  د   كرس   كنرد   می  ايجا   و نوجوانان اطفال  خاص    وحیس  و طبع 

  مجردد  ا تکرا     از پیشرگیر    و   آنهرا   اصالح  برا  مناسب  ها   واكنش  و  ها  وش  تا  شود شناختس  خوبی   بس  آنها شخصیت  

با گساالن،   با آنان  شخصیت  و   ها انگیاه  تفاوت  بس توجس   عدم و   باهکا ان  از  دستس  اين با  خشن   گردد. برخو د  اتخاذ جرم 

نهراد    د    ا جامعرس    از جرويی    انتقام وحیس گذاشتس،    آنان   شدن اجتماعی  باز  و  اصالح   وند   بر نامطلوبی   تأثیر است  ممکن  

 نر     از  توانرد  مری  برابرر آنران    د    مردا ا  و  بردبرا      برا   همراه  معقول و   سنجیده  فتا    دادن   ، نشان مقابل بدمد. د    آنها 

ايرن   تبرديل    از  بخشرد و  فاونری    ا   نوجوانان و  اطفال   هدايت و  اصالح  د     ا  آن كاستس، نقش   جامعس  واكنش د    سركو  

 قردمتی  برا  جنرايی(  اصرطالح )سیاسرت  ( 37: 2،ج1831نمايد. )خرالقی،  جلوگیر   ا   حرفس باهکا ان  بس  اتفاقی  باهکا ان  

 میران  تعامرل  و قروانین  قالرب  د  گونراگون  هرا   پاسرخ  زيربنا  مجرمانس،  پديده بس كالن  ويکرد  و قرن يک بس ناديک

 برا   نخسرتین  علمری،  مطالعراتی    شتس يک  عنوان بس جنايی سیاست .است جرم برابر د  مدنی  جامعس و حقوقی ها  شاخس

 .اسرت  شرده  تشرکیل   )سیاسرت(  و جنايی(-)جنايت جاء دو از عنوان اين. است كا   فتس بس   باخ فوئر فون آنسلم توسط

 د  نیرا  سیاست و است  ياست معنی بس "سوس": دهخدا ليت نامس د . شود می استعمال متعدد  معانی د  سیاست  واژه

.  اسرت  دا    عیت و  اندن حکم و كشو   ادا ه معنا  بس سیاست نیا گاه. باشد می مردم مصالح حفظ برا  تصد  مفهوم



 مطلررو  نحررو بررس امررو   ادا ه جهررت مناسررب ترردابیر اتخرراذ توانررايی معنررا  بررس ليررت د  سیاسررت بنررابراين

 پديرده   بررا    انديشی چا ه  و تدبر و تدبیر معنا  بس  ليو  نور از جنايی  سیاست  (171: 1832زاده،نوذ  ، است.)شکرچی

  قالرب  د   اسرت   ممکن تدبر و  تدبیر  اين. است آمده شود، می  جرم و  انحراف  شامل  جنايی  سیاست قلمرو د   كس مجرمانس، 

همرین    برس . شرود   معمرول  و متصو   انحراف يا جرم با   ويا ويی  برا   گوناگونی ها  پاسخ و  سیدگی  مختلف  ها  شیوه

و  دولت  يعنی )اجتماع  هیأت   كس  دانند می  وش هايی  و ها شیوه مجموعس) علمی از نور  ا  جنايی سیاست   كس  است جهت  

مرا ك   (18-12: 1832الز ژ،) .بخشرد  می  سازمان  ا  مجرمانس پديده   بس  گوناگون ها  پاسخ  از آنها استفاده  با( مدنی جامعس 

 يرا  اهبررد   هنر، فن ) و( و مطالعس  مشاهده  علم) همامان   ا  جنايی سیاست  1332خود د  سال  ها   مقالس از   يکی د  آنسل  

سیاسرت   1322د  سرال    انريکروفر   ايرن،  از  پیش البتس . كرد معرفی ( ضد جنايی واكنش    يافتس  و نوام اصولی  (استراتژ )

 برا   مبرا زه  برا    مناسب و  منطبق( و اخالق دين )غیر حقوقی  غیرسركوبگر و حتی  سركوبگر و وسايل  مجموعس   ا  جنايی 

مرا تی   دلمراس   (خرانم  218: 1833آبراد ،  ابرنرد  نجفری ) .برود   داده  دست بس  آن از  موسع  سان، مفهوم بدين  و  دانستس  جرم

 آنهرا  از  استفاده با  اجتماع( پیکر يا بدنس) هیأت  كس است   وش هايی   مجموعس) :كند می  تعريف  گونس اين   ا جنايی  سیاست  

   ا جنرايی    سیاسرت (12: 1831ابرنردآباد ،  نجفری .)بخشد می انحراف،  ا سازمان  و جرم  يعنی   مجرمانس  پديده  بس  ها  پاسخ

د    آن تبلرو     كرس   دانسرت  مجرمانس    پديده با  ويا ويی   انگا  ( و چگونگی انواع )جرم  د  مو د  قانون گذا     سلیقس  توان می

قروانین   كرس   اسرت   جهت  همین   شود. بس می منعکس  آن   و ماهو   شکلی كیفر   قوانین  جملس   از جامعس  هر  مختلف  قوانین 

آيرد   بر می  از آنها كیفر    د  مقام حمايت  قانون گذا   دانند كس می جامعس   آن اساسی  ها   زشا    تعرفس   ا  كشو  يک  جاايی  

دهرد، اهمیرت    مری    ا تشرکیل   آن  مطلرق  موسع   مفهوم  د   جنايی  سیاست  و اصلی مركا     هستس كیفر   نوام  كس  و از آنجا 

معیرا    (برر اسراس   223: 1833ابرنرد آبراد ،   شرود.)نجفی  آشرکا     تقنینری   جنرايی   سیاسرت  د   كیفرر    قوانین و مقرر ات   

باهکرا ان   باز گشت   هموا  ساختن   كیفر (  ا برا   اجرا  ضمانت   كردن )فرد   بايد  تقنینی  جنايی   گرايی، سیاست انسان

  و   فتا  است، اصالح  مهم  آنچس  س نباشد، بلک حقی  است  ممکن  صو ت، مجازات  سازد. د  اين   میسر جامعس   بس منحرفان   و 

 (33: 1831است.)الز ژ،  باهکا    ديده  آسیب شخصیت 

 سیاست جنایی افتراقی-1-1

حقروق     عرصرس  د  تحرولی   گذشرتس     شناختی( د  چند دهرس  ديده  باه شناسی   شناسی )بس ويژه، جرم جرم  نوين  ها   گرايش

فنری   كیفرر    )حقوق  نام بس  كیفر   از حقوق  جديد  ا   شاخس پیدايش  بس  خود  آو دند كس  وجود   بس جنايی   و سیاست  كیفر  

و د    نو   يا پديده ا زش  از يک  يا خاص  فنی  افتراقی( انجامید. حقوق  جنايی   جنايی، )سیاست سیاست  خاص( و د  زبان يا 

  حمايرت   برا  توجهی  قابل   اهمیت بس  د  جامعس  كس  ا   پديده  يا زش كند. ا  می  حمايت تخصصی   ا  گونس  بس  فنی حال  عین 

برس    كرس  دسرتاو د هاسرت    ا   پا ه  از حمايت   د  مقام فنی  كیفر   است. حقوق  يافتس  انسان ها، دولت ها و دست   اجتماعی

  متفراوت  و بنرابراين    مناسرب  و كا هرا     سراز   اعمرال   برا   ويژه(  ا هموا ه   كیفر  بودن )حمايت  و فنی  تخصصی   دلیل 

 (3:  1831آباد ، ابرند طلبد. )نجفی می



 و نوجوانان  اطفال بزهکاری  قلمرو  در  افتراقی  جنایی   سیاست های  ویژگی-1-2

 .خطرناك(  حالت  د  مو د  بالینی شناسی  جرم   ها  يافتس   از صدو  حکم)بر پايس پیش  شخصیت  پرونده   تشکیل -

 قضايی. مراجع   بودن تخصصی  اصل    برپايس اطفال   اختصاصی دادگاه ها    تشکیل -

دسرت    و ديگرر  و مرددكا ان    اطفرال    ويرژه  اطفال، قضرات     ويژه  پلیس جملس   متخصص، از  اند كا ان از دست  گیر  بهره -

 آنها. د  كنا    متخصص اند كا ان  

 آنها. بودن  و  نوا تی   حمايتی -پرو شی  ويژگیبا   ها و پاسخ  تدابیر تنوع  -

  گونراگون   د  مراحرل   خانواده نهاد  از جملس  مردمی  ها   و تشکل  از نهادها گیر   با بهره مشا كتی  جنايی  سیاست   اهمیت -

 (11: 1831ابرندآباد ، و  نوجوانان.)نجفی  اطفال جرايم   بس  سیدگی 

 جنایی و کیفری اسالم در سیاست دیدگاه -1-3

كیفرر    نورام   بر كل  ديدگاه  است. اين  و تركیبی   دوگانس ديدگاه   كیفر، يک و اخالقی  عقالنی   توجیس د  مو د  اسالم  ديدگاه 

  ممکرن  هستند. البتس  توجیس  قابل  تئو    بر اساس اين  و تعايرات  ازحدود، قصاص   اعم مجازات ها  بوده، همس  حاكم  اسالم  

ثبروت، برس     د  مقرام   نباشد، ولی پذير  امکان  يکسان   صو ت بس   مجازات ها  همس  د  مو د تئو    اين  و اثبات  شناخت  است

عمرل    و استحقاق عدالت   بس توجس  تئو    اين  اند. بر اساس  شده تشريع  تئو    اين  بر اساس  مجازات ها  همس   سد  می نور  

مرو د   بینانرس    و واقرع   عمیرق  بسیا    ديگر، د  سطح و اجتماعی از طرف  فرد    مطلو   بس آثا  و  سیدن  طرف   از يک كیفر  

تحقرق   كیفر   قانون گذا    از  و شاهکا     اند پیوند خو ده هم  بس   آمیا اعجاز  ا   گونس بس  دو  و اين  است  قرا  گرفتس  توجس  

 است. كرده   پیدا 

 اسالم کیفری  در قوانین  و کیفری  جنایی  است سی  های ویژگی-2

 بودن واقعی  -2-1

مجررم،   شرناخت   اسرت. بردون     مجررم   اسرتحقاق  میراان   شرناخت   د  مجازات، مستلام  كیفر   عدالت  عايت  ترديد   بدون

د  اين  متعدد  عوامل   دخالت  بس  جسبا تو مجرم  استحقاق  میاان   و شناخت كرد   اعمال او  د  مو د  عادالنس  مجازاتی  توان  نمی

دسرت   برس   شرده   تعیرین    مجازات هرا    كس  كرد پیدا   اطمینان توان  نمی هرگا   كس ا   گونس  بس مشکل  بسیا    است  زمینس، كا   

بشرر    تا يخ  د  طول ات ها مجاز  شديد نوسانات   ادعا  بر اين شاهد  باشد. بهترين  و تفريط  افراط  هر گونس   از دو    انسان، بس 

  برس   ترا  شود  می  آغاز حیوانات   و حتی  ، ديوانگان اطفال  مجازات و نیا  مجازات ها   ترين انسانی و غیر  ترين سخت از  كس   است 

و تروحش    حمری   د  مو د او بی   مجازات و هرگونس   شود می  شناختس مسئول  غیر موجود   اصوال انسان  كس    سد می  جايی

گررفتن    با د  نور بتواند  كس  گیرد  صو ت  مرجعی   طرف  از بايد  كیفر   قوانین  وضع   كس است   دلیل همین   گردد. بس می تلقی  

س كلم واقعی  معنا     ا بس  كیفر   و عدالت كند   عايت    ا و مجازات   جرم بین  واقعی  تناسب  زمینس   د  اين مؤثر   عوامل كلیس  

 خداونرد   تشرريعی   برا ا اده  قروانین   اين مستقیم  غیر   يا  مستقیم  ا تباط  دلیل  بس  اسالم  قوانین نور   مو د  بخشد. عدالت تحقق  

 است. متعال    خداوند  مطلقس  عدالت  از  گرفتس  و نشأت  تفريط و  افراط هر گونس   از و بس دو    واقعی  حکیم، عدالت 



 بودن پذیر  انعطاف-2-2

د    كیفرر    عدالت  پذير   انعطاف موجب  كس   دا د  وجود  ديگر  برجستس عامل   دو بر عدالت  عالوه   اسالم  كیفر   د  قوانین

نخواهد  منتهی   مجرم مجازات   بس  لاوما جرم   ا تکا   اسالم  و عفو. از ديدگاه  توبس از  عبا تند  دو عامل  است. آن  شده  اسالم

  از امرر   نمايند. ايرن   پیدا   هايی  هستند، از كیفر  مجازات  برا    كس دو جايگاين عفو   يا  توبس د  اثر  مجرم  است   و ممکن شد  

دانرد و   مری  ناپذير   اجتنا  د  هر شرايطی    ا مجازات   اعمال كس  است   دهی ساا با ديدگاه  اسالمی  ديدگاه  افتراق   نقاط جملس 

 داند. می  و عدل  حق مقتضا   هر دلیل، بر خالف   بس   ا  مجازات  جرا ا عدم 

 قانون گذاری در مرحله   بودن  متفاوت -2-3

  كرس   اسرت   اسرت، ايرن   توجرس    قابرل  نوريرس    مجرم، د  اين  استحقاق بس   و توجس خواهی   عدالت د  بعد   كس ديگر   ويژگی 

ً د  مرحلرس   نیسرت، مسرلما   سطح  د  يک   لاوماً كیفر   اجرا  د  مرحلس  ريع، با عدالت و تش قانون گذا     د  مرحلس عدالت 

د  مرحلرس    امرا  باشرد   مری  توجرس   مو د   است و مطلو    تحقق قابل   عالم د  اين   كس  د  حد  محض  قانون گذا  ، عدالت  

عردالت   تحقرق   امکران    كرس  اسرت   دلیل  همین  و بس  نکند  دا پی  تحقق نور  مو د  است. عدالت  ممکن  مختلف  داليل  اجرا، بس  

  جررائم   اثبرات  هرا     اه برودن   خطاپرذير    و نیرا  مجرازات   و مجريان  مجرمین  خاص  شرايط  است. تفاوت  كم  بسیا   مطلق  

 است. واقعی   عدالت عدم تحقق   علل ترين  مهم

 مجرائ وقوع  از   و پیشگیری ها  ارزش حفظ -2-4

  آثرا   برس   اسرالم    خراص  توجرس   دهنرده   نشان  هر كدام  كس   است شده   اشا ه كیفر    قوانین وضع   فلسفس  بس اسالمی  د  منابع 

زاده،  اسررت.)مالکی جرررائم   آن وقرروع   از د  پیشررگیر   مجررازات  ترراثیر  و نیررا  جرررائم  و اجتمرراعی  فرررد   زيانبررا  

 (81-88: 1831برمکی، دشتی

 دینی حکومت  در   جنایی سیاست -2-5

و  تردوين   د    شرع حاكم   اختیا ات مبنا   تواند  شده، می بیان   فقها د  لسان  كا  كس  خطا  اطفال  و تأديب د  تعاير   شا ع اذن 

و   جررايم  برودن   قانونی  صل ا  عايت  و ضمن  گیرد  قرا    آنها نابهنجا    با  فتا ها  مقابلس  دهی  سامان برا   تصويب مقر اتی 

جنرايی   سیاسرت  از  بخشری   مرذكو ، برس عنروان      فتا هرا     د  مقابرل  حاكمیت   سمی  العمل  عکس   مجازات ها، نمايانگر

 باشد. دينی  حکومت  

از  ايشران    نقرش  د گیر می  قرا   دينی  هبران   اسالمی، بر عهده  حکومت  نوام كلی  و سیاست   ها  اهبرد تعیین  كس  د  شرايطی 

اگرر   اينکس   دا د. چس مشخصی   بروز ايشان   د  فتاوا  اصطالح  و بس  آ ا  فقهی  كودكان، د   بدنی  تنبیس   يا منع تجويا  جهت  

  منرع  و همچنین  حرمت، پرهیا  اين   بود. نتیجس  خواهد حرمت   آن شرعی  شود، حکم  منع  كودكان  تنبیس  دينی    هبران  از نور 

تصرويب   عرالوه    و برس  باشرد   مری   اطفرال  بدنی  تنبیس  بس  يازيدن   دست از  حکومت   اجاا  و نیا   و سرپرستان  والدين ،اولیاء

 ا د   دينری     هبرران   مهرم  نقرش   تروان   مری   كرس  شرود. د  اينجاسرت    مری   وبرو  با شرع  ميايرت  مانع   با خالف آنها   قوانین 

  دهرد، د  نورر   می  نشان  امر ظاهر   كرد. آنچس مختلف )د  عمل( مالحوس   اطفال تنبیس  اجرا   و اجازه  مشروعیت )د  حکم(



مرذهبی،   جامعرس   است. د  يرک   و تربیت، مشروع   اصالح هدف  و با  متعا ف  حدود   تنبیهات، با  عايت برخی  اعمال   فقها

اسرت. طبعرا    گرفتس   شکل ايشان  بر نورات  منطبق  خاصی  حکومتی  و نوام  تس قرا  گرف دينی    هبران  د  اختیا  نیا  حاكمیت 

دينری،    هنجا هرا    خرالف  و  ا زش  ضرد   فتا ها    بس نسبت  آن  كیفر   وجس  كس  است  حقوقی  نوامی  دا ا   حکومت  اين 

و مشخصرا   دينری    عالمران  ايرران، نقرش    ی اسالم  جمهو   حکومت   نیست. د  نوام تفاوت  بی  اطفال  و اخالقی  اجتماعی 

و   د  آمرده   و قاعرده   نورم  حکومت ، تحت  اجتماعی  از سیاست  بخشی  عنوان  بس  جنايی  سیاست  گیر    ان، د  شکل  هبر 

ی اسرالم  جمهرو     اساسری   قرانون   111(اصرل  11: 1831شرعاع،  است.)انجم  امضاء شده  و يا تدوين    آن بر مینا   مقر اتی 

برا   مشرو ت    از ايرران، پرس    اسرالمی   جمهو     نوام كلی  ها   سیاست )تعیین   ا    هبر و اختیا ات  از وظايف  ايران، يکی  

برا    تروان  آن، مری  و ثيرو    و حردود   نورام   كلی  ها   سیاست است. د  مو د  كرده  نوام( تعريف  مصلحت  تشخیص  مجمع 

تروان   مری   قرانون  ايرن    اصرول  از  گیر    با بهره آو د. همچنین  دست  بس  كلی  اساسی، ديدگاهی  قانون  مقدمس  از  مهم  قراينی 

جنرايی   د  برا ه سیاسرت    صرريحی   عبرا ات   تروان   نمری  اساسی  قانون  د  اصول  داشت. گر چس    ا بیان  مختلفی ها   فرض 

سرالمت   برس   توجرس   شرده، نمايرانگر    پرداختس   آن  بس اساسی  نون قا د  مقدمس  د  اسالم( كس  حکومت  كرد، اما )شیوه  مشاهده  

و  موسرع   مفهروم   برس   برا توجرس    جنرايی   سیاست   نفش كس  است  و اخالقی  الهی  ها   ا زش بس  بند   پا   و ضرو ت  جامعس  

  سرو   از   تراكنون  كرس   نورام   كلی  ها   د  سیاست است. هر چند  انکا  پذير  ا زش ها  اين  از  و صیانت  حفظ  د    آن فراگیر 

  برس   نشده، اما پرداختس  اطفال  د  قبال  ايران  اسالمی  جمهو    نوام  جنايی   سیاست بس  تبیین شده، صريحا    هبر     معوم مقام 

و  شرد    برا پیردايش    مقابلرس  و  اطفال تربیت   ا شامل   و الهی  انسانی  ا زش ها   سو   بس  جامعس  هدايت   توان می كلی  طو  

  از آنهرا   ا زش هرا  ميراير      كس  فتا ها كودكانی  و تربیت، تنبیس  بر آموزش  عالوه   دانست. قطعا  نیا  نابهنجا  آنها  فتا ها   

و  نگرفترس   قررا      هبر  نوام مخالفت  مو د  كس   شود. امر  منوو    نوام جنايی   سیاست از  بخشی  عنوان   بس زند، بايد  سر می

دانسرتس   شرع  باهکا ، موافق  اطفال  تنبیس  موضوع   نگهبان، با  د  شو ا  ايشان  منصو   فقها   سو   از  متعدد   قوانین  بلکس 

اسرت.   دينری   عالمران    ديردگاه هرا     از مرذهبی، مترأثر    جامعرس    د  يک جنايی  سیاست  كس   ( ديديم12است .)پیشین : شده  

اسرت. د  نورام    و محسروس   ملمروس   مراحل  ساير   از  تقنین، بیش  دينی، د  مرحلس ها   از آموزه سیاست  اين  پذير   تأثیر

مردنی ،جاايری، مرالی ،اقتصراد  ،ادا  ،      و مقرر ات   قروانین   اساسری )كلیرس    قانون   1اصل  ايران، طبق  اسالمی  جمهو    

برر سیاسرت    نراظر   قوانین  كس  نیست  باشد...( ترديد   اسالمی  موازين  بر اساس   و غیر اينها، بايد فرهنگی ،نوامی ، سیاسی 

 (17نمايد.)پیشین: تبعیت  اصل  اين  از   بايد نیا  نابهنجا   كودكان  بس  مربوط  جنايی  

 مفهوم طفل-3

 در لغت-3-1

 .بس معنى كوچک هر چیرا  اسرت    ليت  د   طفل. Infan/ التین، child/ انگلیسى، Enfant/ فرانسس،  فا سى/ كودك

گويند. و يا بس فرزنرد ترا وقترى كرس شرادا  و       مى  طفل  علوم تربیتى بس دختر يا پسر  كس بس سن بلوغ نرسیده است، د 

گفترس   طفرل   شد و نمو اسرت   د  از لحاظ جسمی و  وحی گويند. و نیا بس هر كس تا وقتى كس  مى  طفل  لطیف است،



طفل د  ليت بس بچس انسان، پیش از بلوغ يرا انسران نابرالغ گفترس مری شرود امرا د         ( 117: 1872عی،)صلیبا، صان. شود مى

اصطالح  وان شناسی، طفولیت د  برگیرنده دو انری اسرت كرس از اوان خردسرالی شرروع و د  زمرانی كرس فررد، واجرد          

 (11: 1838براهنی،شخصیت اجتماعی می شود و از لحاظ جسمی و  وانی نضج می گیرد، پايان می يابد.) 

 درمنابع فقهی-3-2

میان فرق اسرالمى، شرافعیان و حنابلرس     د . شود كس بس بلوغ شرعى نرسیده باشد بس فرد  اطالق مى فقس د  طفل، كودك يا

 13سرالگى و دخترر  ا    11 د  نیرا بلروغ پسرر  ا     دانند. حنفیران  سال مى 13سال و مالکیان  12زن و مرد  د  سن بلوغ  ا

سرال تمرام قمرر      3دخترر   د  سرال و  12پسرر   د  امامیس غالباً سرن بلروغ  ا   فقس (132: 1832)حلی،اند كرده سالگى ذكر

و نفرع و   شود. كودك ممیا كودكى اسرت كرس خرو  و برد،     اسالمى، كودك بس ممیا و غیرممیا تقسیم می فقس د  .داند مى

 .بیاو د ستدها و معامالت سرد  و ضر   ا از هم بازشناسد و اجماال از داد

 مفهوم نوجوان-4

 در لغت-4-1

معنا  وسیع تر  دا د و دو ان مهمى از زندگى انسران  ا شرامل مرى شرود.     « بلوغ»د  مقايسس با كلمس  نوجوانى صطالحا

از لحاظ  وان شناسى ژنتیک، د  تحوّل  وانى آدمى، دو ه مهمى وجرود  . است نوجوانى سالگى، سنین 13-12سنین بین 

وجروانى، معررف مرحلرس تيییرر     . نمشهو  است (نوجوانىه)دو ه كودكى و با گسالى قرا  مى گیرد و بس دو دا د كس بین 

زيررا د  چنرین دو ه    ؛عمیقى است كس كودك  ا از با گسال جدا مى سازد. اين مرحلس واقعاً بس منالس دگرگون شدن است

  ديردگاه   از . وسرت  ضع و موفقیت خويش  وبسم د  حال تيییر است و حتى خود و  با مشکل با گ وئدا نوجوان ا ،

 .اسرت   شدن اجتماعی  جريان   د   و  بوده گیر   شکل  حال  د   و   شخصیت  كس   است  فرد   باهکا   شناسی، نوجوان   جرم

نوجروان   مجررم    شناسی جرم  كتب  د   .نیست تحول   خو  د   چندان   و  گرفتس شکل   قبالً با گساالن  شخصیت  كس  حالی   د 

قررا    تعقیرب   تحرت   با گسال  يک  مانند   و  شده با   خشونت  جد   اعمال  مرتکب  كس  سال  12-18سنین  بین   است فرد   

ممکرن   وانین قر  ايرن  . باشد كرده   نقض   ا  كیفر  قوانین  مجموعس   كس  است فرد    باهکا  نوجوان  ديگر  عبا ت  بس . گیرد می 

تردوين   باهکا    نوجوانان و   كودكان  برا  كس  ا   مجموعس  د   يا  شده تدوين  با گساالن  برا   كس  مقر اتی   مجموعس د   است  

ايرن    مرتکرب   معمروال   نوجوانان و  اطفال  چون  و  اهمیت  كم  جرائم   از  است عبا ت   باهکا   اصوال . گیرد  قرا  است  شده  

د  . اسرت  مجرمیرت    واژه  از  اسرتفاده   از  بهترر  باهکرا      واژه  از  اسرتفاده  نوجوانان  و  اطفال  مو د   شوند، د  می جرائم  نوع  

انتقرام   منورو    بس  شرا ت  گاه  و   شوند می  باه  مرتکب  كنند دنبال    ا  مشخصی نقشس   و  هدف آنکس  بی  نوجوانان  موا د  برخی  

 (123: 1833معومی،) .گیرد می  صو ت  آمیا طيیان  فکر   دادن  نشان  با  بردن لذت   يا 



 درمنابع فقهی-4-2

، بنابراين د  اسرالم  تهفت سال تا چها ده سالگی سن نوجوانی اس از سن   وايات بس دست می آيد اين است كس ازآنچس 

سنی است كس د  آن دختران و پسران از لحراظ جسرمانی و     بلوغ سن از اين سن بس عنوان سن بلوغ نام برده شده است.

 12شرود و بررا  پسرران تمرام شردن        سند. د  دين اسالم اين سن، سرن تکلیرف نامیرده مری     می  بلوغ  بعضاً فکر  بس

 .است هجر  قمر   سال 3و برا  دختران تمام شدن  هجر  قمر  سال

 مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان-5

سازد كس بس اعمال ا تکا  ياقتس  خود  ا پذيرفتس و خود  ا متعهد می  شخص، مجرمیت كس  منوو  از پاسخ پذير  آن است 

مربروط برس مسرئولیت كیفرر       تعرا يف   گاه باعگ تعدد   مو د نور از مسئولیت، توسط خود پاسخ گويد. بنابراين دو جنبس 

 بس عنوان مثال بس چند نمونس از اين تعا يف اشا ه می شود:شده است. 

 خود. مجرمانس    فتا  جاايی  )قابلیت( يا )اهلیت( شخص برا  تحمل تبعات  -1

 خود.  فتا  مجرمانس  جاايی  تبعات  بودن( شخص برا  تحمل  )تحمل( يا )مجبو   -2

 ر او.جاايی  فتا  مجرمانس شخص ب تبعات  تحمیل   يا  الاام -8

جاايی ا تباط  و اهلیت  انتسا ، مجرمیت   قابلیت چون  ديگر    كیفر  د  بعد )پاسخ پذير ( با مفاهیم مسئولیت  د  واقع 

  برا  عملی كس قرانون    ا  كسی  توان می تنها د  صو تی  كس   شده است پذيرفتس  قانون گذا ان  اصل توسط  دا د. اين    مستقیم 

ناظر برس وضرعیت    انتسا   انتسا  باشد. قابلیت  قابل  بدو    آن عمل د  زمان ا تکا   كس  كرد مجازات   شناختس  آن  ا جرم

د  زمان ا تکا  آن عمل از )د ك و ا اده( برخو دا  می باشد. بس عبا ت ديگر د  قابلیت انتسرا ، بايرد اثبرات     شخص 

طرو    حرال، چنرین  فترا    ا برس      اين   و با خود  ا داشتس   ا  فت ا زش  د ك  برا    شود كس مرتکب جرم قد ت تمییا الزم

فررد بررا  ادا ه خرود د  دنیرا  خرا ج برر اسراس         آزادانس ا اده كرده است. توانايی د ك )تمییا(  ا می توان بس )قابلیت 

ثا  مثبت يا زيانبرا  آن  خود ا زيابی آ از واقعیت و نیا توانايی د ك و معنا و ا زش  فتا    نشده و تحريف  صحیح  تصو    

ها   وان شناسی ممکن نیست بلکرس   هوش يا تست  د  دنیا  خا ج تعريف كرد. احراز اين توانايی تنها براساس سنجش

  عمرل  و اخالقی و اجتماعی فرد مبتنی اسرت. بنرابراين، بررا  انتسرا        ها  ذهنی، منطقی ،عقالنی ا  از سرمايس  مجموعس

شتن دو توانايی )تمیا( و )ا اده( احراز شود. با اين حال بس صررف امکران قابلیرت انتسرا  عمرل      مجرمانس بس فرد، بايد دا

برر    مجرمانس بس فرد، نمی توان و   ا از لحاظ كیفر  مسئول دانست. زمانی فرد از لحاظ كیفر  مسئول است كرس عرالوه  

ت مستلام ا تکا  يک تقصریر د  معنرا    انتسا  جرم ا تکابی بس و ، مجرمیت و  نیا توسط قاضی احراز شود. مجرمی

انتسرا  و مجرمیرت     قابلیت بین  توان  ترتیب، می  احتیاطی( است. بدين وسیع آن )چس بس صو ت عمد  و چس د شکل بی

با  كردن تقصیر بس حسا  كسی كس آن  ا مرتکب شرده،    تفکیک بس عمل آو ده و گاينس نخست  ا فقط مربوط بس )امکان

برس تنهرايی    نیرا    مجرمیرت   جنايی( نیا نام برده شده اسرت. احرراز   ز قابلیت انتسا ، تحت عنوان)اهلیت مبتنی دانست(. ا

كیفرر و اعمرال آن    پاسخ د  معنا  مضیق آن نسبت بس مرتکب جرم باشد. بلکرس تعیرین     و يا اعمال تواند عامل تعیین  نمی

  مرو د  كرس   اسرت   كسری   ( مسئول 73-1832:73. )جمشید ،كیفر ( نیا باشد دا ا )اهلیت  شخص  كس  است  ممکن  زمانی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C


آثرا    گرويی    پاسخ بس  شخص  الاام  از  عبا ت  كیفر   است. مسئولیت  گرفتس   عهده  بر   ا امر   اينکس  و يا  شود  می واقع  سؤال 

تحمرل    بررا    شرخص  اهلیت  يا  قابلیت   از است   عبا ت كیفر    مسئولیت  انتااعی است. يا د  مفهوم  ا تکابی   جرم و نتايج  

و  جاايری    از اهلیرت  عبا تنرد   كرس   دا د  ا كرانی    كیفر  مسئولیت  تعريف   اين خود. بر اساس    فتا  مجرمانس جاايی   تبعات 

برر   و توانايی   تقد  معنا    بس  جاا د  حقوق   است. اد اك شده  و اختیا  تشکیل  اد اك  دو عنصر   از جاايی  تقصیر. اهلیت 

اسررت.  كررا   فتررس   بررس شررود  بررا  مرری كررس بررر آنهررا  اخالقرری و اجتمرراعی  و تبعررات   و آثررا  افعررال  ماهیررت   و تمییررا  د ك

تخطری   نوع   هر يا   جرم  ، ا تکا  كیفر   حقوق  ديدگاه  از  اينکس بماند   ميفول  نبايد  كس ا   ( نکتس82: 1838)نوبها ،اصيرزاده،

   ا  جررم   مرتکب  اينکس  برا  نیست، بلکس  كیفر   مسئولیت  موجب   خود خود   بس  و   تنهايی بس  جاايی  و مقر ات  نین قوا از  

عبا تنرد   كس  شوند  جمع  هم   با شرايطی  كس  است  الزم  بدانیم  مجازات  و   سرزنش  و قابل مسئول   و اجتماعی اخالقی  نور   از

 از: 

تصرمیم   و جريران    پندا ، كرردا    نحوه  و باشد  گرفتس  نشأت  آن  مرتکب   آگاهانس و ا اده   میل  از  كس  مجرمانس    فتا  وقوع -1

 كند. مشخص    ا او  گیر   

  مجرمانرس  قصرد   از   حراكی   بايد است   يافتس تحقق  عینی   صو ت  بس  مرتکب، میل   و با انديشس، قصد   كس ا   مجرمانس عمل  -2

 باشد. او  و خطا   خبط  از  ناشی  يا   مرتکب

و   يافتس انجام   جرم  بین  مجرمانس، بايد و قصد  جرم   ا تکا  ا اده  بر  بشناسیم، عالوه  مسئول    ا جرم   مرتکب اينکس  برا   -8

 (13: 1833باشد.)معومی، موجود   انتسا  آن، قابلیت  فاعل 

برر    عرالوه   شرود. بلکرس   نمی شناختس   مسئول زند، لاوماً  می  جرم ا تکا   بس   دست  و اطالع علم   با  كس كسی  هر  كلی  طو   بس 

  او  برس   ا   جرم  وقوع بتوان   تا باشد  متعا فی  فرد   خصوصیات  و  شرايط  دا ا   جرم، بايد  انجام  و   جرم ا تکا   ا اده  تحقق 

  آن بتروان   باشد. يعنری   ا   حادثس و علت  مسبب  كس   شود می شناختس  مسئول  كیفر   نور  از  انسان  نتیجس، وقتی  داد. د   نسبت 

از   است. مقصرود  انتسا   و قابلیت   دادن نسبت  كیفر ، محصول  مسئولیت  نمود. پس  و منسو    داد نسبت  او  بس   ا   حادثس

  و ا اده  و نیررو    جسرمی، عقلری      شرد  نور  جرم، از   فاعل  كس گردد  معلوم  قضايی  مقامات  بر  كس  است  آن  انتسا   قابلیت  

حقیقرت   كررد. د    برر قررا      مجررم   و يافترس   انجرام   جرم  بین  علیت   ابطس   توان می كس  باشد  می شرايطی  چنان   اختیا ، دا ا 

  گفرت   تروان  مری   مختصرر  طرو    برس   جهرت    اين  از و   شود می ز احرا جرم   بس  جرم انتسا   مستقیم  نتايج  از  كیفر   مسئولیت  

  معناسرت  آن  برس   (ايرن  77: 1831هرچقان، است.)محقق مجرمانس   عمل  اسناد  دادن و نسبت  انتسا   قابلیت  كیفر    مسئولیت

بیانی   بس و  برآيند  ا تکابی جرم   د  قبال  گويی  و پاسخ مؤاخذه   عهده از توانند  جرم، نمی ا تکا   توانايی   وجود با  اطفال كس 

 .محرومند كیفر   جنايی، از اهلیت   اهلیت از  برخو دا     غم  ديگر، بس  

 مرتکرب  كس  داند  می است  برخو دا   جنايی   اهلیت  از  كس جرم، طفلی   ا تکا  د   فرد توانايی  از  است  جنايی عبا ت  اهلیت 

  براز  ا تکرابی   جررم   قبرال   د    او  ا تروان   نمری  خراطر   همین   بس و  ندا د   ا  آن و تبعات   آثا  د ك  توانايی  ولی  شود  می  جرم 

 .كرد خواست 



  اهلیرت  از   كرس  كسری   .خرود   مجرمانرس    فترا   و تبعات   آثا  و تحمل   د يافت  د    فرد توانايی  از   است كیفر  عبا ت  اهلیت 

و قبح  حسن ) فتا   اجتماعی  و نتايج   آثا   و تمییا  د ك  يا همان)اد اك  و  تمییا  از  باالتر  د جس  است    بر خو دا  كیفر 

 (3: 1831اصلی،  ايجیان.)كشد می  يدك  ا (اجتماعی 

بايرد   و باه   جرم  سب مرتکب   كس  نحو نیست. بدين   و مجازات تعقیب  قابل  باشد  نداشتس  مسئولیت  تا كسی  اسالم  د  شريعت 

موجود   بلوغ جملس   و از  مسئولیت ا بعس  ا كان   از  يکی اگر  باشد. بنابراين  ا تکابی  عمل  حرمت   بس و آگاه  عاقل، بالغ، مختا   

  تحروالت   ( مطالعس82: 1832بجنو د ،  سازد.) موسو   جا     ا  قصاص  و يا حد  حکم   كس ندا د   اجازه شرع   حاكم نباشد  

  و يرا  مسرئولیت    عردم   و پرذيرش   مهرم  اين  بس   توجس كس  دهد  می  گذشتس، نشان  د  قرون آن  مختلف  و كاتب  كیفر   حقوق 

همران   از  اسرالم   همس، دين  است. با اين  داشتس    ا مصروف زياد    غربی، زمان كودكان، د  جوامع  برا   متفاوت  مسئولیت 

   ا  ممیرا  اطفرال   حال  عین   و د  داشتس  توجس  اطفال  كیفر   مسئولیت  عدم  بشر ، بس  از مکاتب  پیش  قرن ها ظهو  و  ابتدا   

( برر اسراس   12: 1831شرعاع،   است. )انجم دانستس  كیفر   ماهیت  دا ا    و بعضا تنبیهی  ضمانت اجراها   مستوجب برخی 

تمییرا،    سریدن   كمرال    با  است و يا پذير  امکان تمییا  سن بس   سیدن   از پس  أديبی و ت اصالحی  تدابیر  اسالم، اجرا   شريعت  

كرس   كا هرايی   عواقرب   برس   و نسبت   اند  سیده تمییا  سن   بس كس  فقها، كودكانی  نور   آيد. بس می وجود   بس كامل  مجازات   امکان

از سرو    كس  و افراد   كودك  اولیا     عهده  بس  د  شرع آنان  و تنبیس  . تأديب كرد  تأديب توان  می دا ند  دهند، آگاهی  می  انجام 

  برا  متناسرب   بايرد   كرودك    اسرت. تأديرب   شرده   گذاشتس  قاضی  عهده  بس  و د  موا د   معلمان  دا ند، مانند  تنبیس  اجازه   اولیا 

، 122، انعرام/ 17، نسراء / 23نرو /  هرا    د  سو ه كريم  (قرآن 13: 1833آهق، مهرپو ، باشد.)حسینی ا تکابی  و باه  او  شرايط 

نموده  اشا ه  كودكی   دو ه معیا  پايان   ، بس12و احقاف/  77، نمل/ 18، قصص/2، حج/ 32/ ، كهف/ 21، اسراء 22يوسف/

  گفرت  تروان   معیا هرا مری   ايرن   بس  است. با توجس    ا ذكر كرده اشد  النکاح و بلوغ  الحلم، بلوغ  معیا  بلوغ  سس  و د  مجموع  

د   اسرت. همچنرین     نکررده  ذكر  بلوغ  سن  عنوان    ا بس مشخصی  و سن   آمده  مختلف تعبیراتی   با  كريم د  قرآن   بلوغ  مسألس

  بس ا توجس (ب23: 1832بجنو د ،  است.) موسو  نموده  توجس  و عقالنی   وحی    شد بس  و هم   شد جسمی  بس  هم  بلوغ  امر  

 باشد: می  برداشت قابل  زير  شرح  بس   حد بلوغ  د با ه  قرآن نور   فوق آيات 

داشرتن    يرا   تکرالیف  برخری   و انجرام   است  شده  پذيرفتس  قرآن  نور  از  انسان  انسانی  شخصیت  تکوين  حد   تا بلوغ  اصل  -1

 است. شده  بلوغ  بس  منوط   امتیازات برخی  

 است.  ذكر نگرديده بلوغ  سن  عنوان  بس  مشخصی  سن  كريم  رآن د  ق -2

ايرن    برس  كرودك   شود، د  سرنین   می استفاده   آن از مجموع  كس   است شده   بیان مختلف  د  قرآن، با تعبیرات  بلوغ  مسألس  -8

و قرد ت   ازدواج، قروت   يرا سرن     شرد   حد   بس  سیدن   كس طو     است، بس بوده   عموم  برا  فهم  و قابل واضح امر    مرحلس 

 است. شده  تلقی  مخاطبین  و  وشن، برا   واضح  مفاهیم 

 (12است.)پیشین: نموده  توجس   و عقالنی   وحی   شد بس  و هم  جسمی    شد  بس هم   بلوغ د  امر  قرآن  -1

برر   دخترران   د  مرو د    و چرس  پسرران    د  مرو د  چس  بلوغ  ، معیا  اوال كس  شود  می  استفاده زمینس  د  اين  شیعس  ائمس   وايات   از

و   ،  شرد  كودك بلوغ  برا   اصلی  باشد. ثانیا، معیا   می مختلف   ها  د  زمینس مسئولیت  و قبول   فرد شخصیت   تکوين  مینا 



د   است. ثالثا  ماهانس  عادت   و د  دختران  الماحت  د  پسران  آن  معیا   كس است  تناسلی     و اندام ها و جنسی  جسمی  تکامل 

نمود. د   تلقی  نیا   بلوغ اما ه    ا  آن توان  می كس  است  سال   18تا  3از  و دختر  سال  17تا  18  از پسر   بلوغ ، حد سن   وايات 

فیايکری   عالمرت    سس كودك  بلوغ  اثبات  برا   و   و  وحی  جسمی   شد   زمان يعنی  كودك  شیعس، بلوغ  فقها    مشهو  نور  

امرام    جملرس   از  امامیرس  فقهرا    مشرهو    نورر   طبق   ( 23آيد.)پیشین: می   حسا   بس تکوينی  عالمت  مجموع  د   كس   دا د  وجود 

و   شررع  هرا    سخطابر   مخاطرب  بلوغ، كودك  اثبات  زمان  و از  اوست  جسمی   شد   زمان كودك  خمینی ) ه( منوو  از بلوغ  

كرافی   كرودك   بلروغ   اثبرات   بررا    چیا  سس   از يکی  و بروز  وجود  نور  اين  گیرد. طبق  می قرا   و مسئولیت  تکلیف  موضوع 

 از: عبا تند   است 

 ندا د. اعتبا    و ضعیف   يا  د  عانس )زيرناف(، موها   خشن  مو   شدن   ويیده  -1

 اينها. غیر  يا   شدن محتلم   يا جماع   بس يا د  خوا   دا   د  بی  منی آمدن   بیرون -2

 (18است.)پیشین: تمام  قمر   سال  3دختران   و د   تمام سال  12 د  پسران   كس كودك  سن  -8

  ا تکرا   صرو ت   و د   باشرد   می كامل   مسئولیت دا ا   شخص  دو ه  اين  د    بعد بس   بلوغ  سن اسالم  د    آمد كس  بنابر آنچس 

  اسرت. يرس   كرودكی    دو ه بلوغ، پايان  دو ه   ابتدا  اسالمی  فقس  د    ديگر بیانی  شود. بس  می اعمال  ، مجازات  مانع و نبود  جرم 

و  اسرت   بلروغ   ترا   والدت  از   كرودكی  سرن     كند. بس تعبیرر   می  مشخص  بلوغ   ا و نوجوانی  كودكی  بین  مرز  ديگر  معنايی 

   ا د  احکرام  جامعرس    و ضرو يات  تيییرات، نیازها باشد.  تأثیر   نرسیده شرعی  بلوغ   حد بس  كس  است  كسی  كودك   از منوو  

با گسرالی   هرا    و مسئولیت وظايف   بودن  و  وشن زندگی   نبودن پیچیده   بس توجس   با گرفت. د  گذشتس  ناديده  نبايد  فقهی 

اد اكری،   نبرود. تحرول    انتورا    از  دو   جنسری    با بلوغ  همامان عقلی   شد  بس  انسانی،  سیدن  كوچک  جوامع   از  د  هر يک 

  طرو   برس   امرو    ايرن   غالرب   طرو    برس   نبود، امرا    د  مردان و احتالم   د  زنان  و حیض زنانگی  حالت   با ظهو  مالزم   هموا ه

و بلروغ،    شرده  دانسرتس   از آنهرا   هر يک  با ظهو   مسئولیت، همامان   تحقق احاديگ  د   و   اين  شدند، از  می حاصل  همامان 

اسرتنباط   از احاديرگ    ( آنچرس 21: 1833آهرق، مهرپرو ،    است.)حسرینی  شده  پذيرفتس  فرد  اد اكی  قوا   و تکامل   شد   اما ه

( 21است.)پیشرین،   كامرل    اد اك  برس  و  سریدن   يتم   از شدن  ج خا   با همامان   كیفر  كامل  مسئولیت  بس  شود، دستیابی  می 

اسرت    بروده   وزگا    آن عقال     سیره امضا   حقیقت   د   عقلی كامل   شد  اما ه  عنوان  بس  خاص  سنین   يا جنسی  بلوغ   ابراز

از   افترد. آنهرا   مری  اتفراق    يکسران   و پسرران  دخترران   بررا    كیفر    شد  بس   سیدن  امروز  و اجتماع  ( د  جامعس 22)پیشین:

بس  نکردن  و توجس  تعبد    دا د. پذيرش  وجود  از آنها يکسانی   و انتوا ات بر خو دا ند  اجتماع  د   همانند   ها   مسئولیت 

فلسفس  بس  و توجس  تند هس عدالت  گسترش   برا  آلی   و امو   عرضی  ، مطلوبات نیست. احکام د ست  حقوقی  و مبانی  اصول  

 است.)پیشین( الزم   احکام  و  وح 

عقلری    و  شد  اد اك میاان  بر اساس  تد يجی   صو ت  بس  و كیفر   مدنی  اهلیت بس  يابی   دست يابد، لاوم  می  د  عقل  آنچس 

و   هرا  شرود، مسرئولیت   مری  حاصرل   ترد يج    بس  كس است  امو     از  شد  و چون  است  عقلی   شد  و معیا ، میاان   است. مبنا 

 (28شود.)پیشین: سنجیده   افراد د   آن  تکامل میاان  بس  بايد  نیا  حقوق 
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ا   گونرس   برس  تواند  می  و  بوده  دا  برخو العاده   فوق اهمیت   از باهکا ان  از  دستس  اين  قبال   د  جامعس  واكنش  كس  دانست  بايد 

  و از عقرل   دو   برس   و  نامناسرب   باند، واكنشری    قم  دو   چندان   نس ا   آينده د     ا نوجوانان  و  كودكان   اين قاطع، سرنوشت  

آغروش    بس  مجددا   ا آنان  ايستس ش و   مناسب واكنشی  كس  حالی   ساخت، د  خواهد   آينده د    بالفطره باهکا انی  آنان   از منطق 

توجرس   بايرد   حرال   عرین   نمود. د   خواهند  استقبال  شرافتمندانس  فردا   عنوان  بس  آنان   از  جامعس  و داند  گر  خواهد باز  اجتماع  

جامعرس    و داشتس  پی   د  د ان شده  متضر   جرم  از كس    ا گروهی   بخصوص  و جامعس  خود، واكنش  پی  د   جرم  ا تکا   داشت  

  جراا  قرانون   نقرض    و شرکنی   هنجرا    مرتکب  كس   باهکا   و   باه علیس   حاكم، بايد ضوابط  و   ها هنجا   حفظ  برا  ناچا   بس  

  يرا  طفرل   يا  باشد  باشد، با گسال  كسی   چس قانون  ناقض   و مرتکب  كس  كند  نمی دهد، فرقی  نشان  واكنشی  خود   گرديده، از

شروند   می قائل  باهکا   نوجوانان  و  اطفال  علیس   خود واكنش  نحوه  د     ا تمايا   وجس  جوامع  خصوص   اين د    نوجوان. اما

  نیرا  لری  المل بین   نور از   مسألس  ( اين11: 1831كنند.)حجتی،  پیدا دست  خويش  نور  مو د  عالی  نتايج  و  اهداف  بس  بتوانند   تا 

  برس  مبراد ت    نوجوانران  و  اطفرال    ابطس باه ها   د   نیا  المللی  بین  جوامع  كس  طو    بس  است   برخو دا  فراوانی   اهمیت  از

  وش يرک   اتخراذ   د    ا  المللی، دولرت هرا    بین   استاندا د  يک از  برخو دا     با كس   اند نموده مقر اتی  و  پیمان ها  تصويب 

پیمان ها  اين  ترين  مهم   كنند.از  اهنمايی   و  ا شاد باهکا   اطفال  علیس  مناسب   و صحیح  اجتماعی  واكنش   جهت د    مناسب 

 نمود: اشا ه  ذيل  د   مذكو   موا د بس  توان  می مقر ات   و 

 (1333كودك) حقوق  جهانی  پیمان  -1

 (1332پکن  مقر ات  بس )معروف  نوجوانان  قضايی  تشکیالت  ادا ه  برا   متحد  ملل   سازمان حداقل  مقر ات  -2

 (1331 ياض   ها   هنمود  بس  )معروف نوجوانان  باهکا    از  پیشگیر   برا   متحد  ملل  سازمان  ها    هنمود -8

 (JDLS 1331 سب آزاد )معروف از  محروم   نوجوانان از  حمايت  برا   متحد  ملل  سازمان  مقر ات  -1

 (1338كشو ها) بین  خواندگی   فرزند زمینس   د  همکا     و كودكان   از حمايت  د  مو د   الهس كنوانسیون  -2

( كرس دا ا   A-J-M-J-F) خانواده و  نوجوانان     ا گان ها و  قضات  المللی  بین  انجمن بس  توان  می   ابطس اين  د   همچنین  -7

  فعرال  و   متون توزيع  طريق   از خود  مها ت ها    بکا  گیر   با كس   نمود اشا ه  است  جهان   مختلف  كشو   71 د   عضو   311 

  پديرده   با برخو د  جهت   د  نور  مو د  عالی  اهداف  تقويت  دا ند، بس   ا   متون  اين از  استفاده  توانايی  كس  مسئولی   افراد كردن 

 پردازند. می  آنان  از پیشگیر    بخصوص و  نوجوانان  و  اطفال  باهکا   

تقويرت     ا عملری، يکرديگر     و كلری   ديرد    يرک  د    آنها همس  كس  داد   خواهد  مقر ات، نشان و  پیمان ها  اين  تمامی  بس  توجس 

 آن: واسطس  بس   تا نمايد  می 

 آو ند. عمل  يس  ر  پیشگی نوجوانان   و  اطفال توسط  قانون  نقض   اوال: از

 برسانند. عالی  مرحلس   بس و  بخشیده  بهبود    ا  قانون نقض  بس   مونون  يا  متهم نوجوانان  و  اطفال  با  برخو د  ثانیا: نحوه 

برس   ترا    شرده  آنان   د   باهکا    و پرخاشگر     وحیس تقويت   از مانع  آزاد   از  محروم  نوجوانان  و  از اطفال  حمايت   ثالثا: با

  د   مثبرت  و  فعرال   افرراد    عنروان    برس   و گردانرد    باز خويش   خانواده  و جامعس  آغوش  بس   و  شده اصالح  كان  كود آن   واسطس 



هدف از مجازات د  حوزه قضايی اسالم منحصر بس اصرالح  (12-11: 1831نمايد.)حجتی، آغاز    ا  جديد   زندگی  س جامع

امنیت د  جامعرس، تحقرق عردالت كیفرر        فرد نیست بلکس افاون بر آن، پیشگیر  از وقوع جرم و باز دا ندگی، برقرا 

بوده و اين امر بس خروبی از آيرات قررآن و  وايرات اهرل بیرت       )كیفر عادالنس د  برابر جرم( نیا منوو  نور شا ع مقدس 

  تمییرا  سرن   برس    سریدن    از پرس   و تأديبی  اصالحی  تدابیر  اسالم، اجرا   شريعت  . بر اساس عصمت و طها ت هويداست

  تمییرا  سن   بس كس  قها، كودكانی ف  نور  آيد. بس می وجود  بس  كامل  مجازات  تمییا، امکان   سیدن   و يا با زوال  است پذير  امکان 

  بس شرع   د  آنان  و تنبیس   كرد. تأديب تأديب   توان دا ند، می دهند، آگاهی  می انجام  كس   كا هايی عواقب  بس   و نسبت اند   سیده

شرده   گذاشرتس   قاضی    عهده بس  ا د  مو  و د  دا ند، مانند معلمان  تنبیس  اجازه   اولیا سو   از  كس   و افراد   كودك اولیا     عهده

خمینری   امرام   (فتروا   13: 1833آهرق، مهرپرو ،   باشد)حسینی ا تکابی  و باه   او  با شرايط  متناسب بايد  كودك  است. تأديب  

سرن،   ماننرد  ه كرودك   شررايط   با  تأديب  تناسب   بس توجس  لاوم    دهنده  نشان او   سرپرست نور  حسب  كودك   بر تأديب مبنی  

اولیرا   برس    كمک برا   قاضی   كس  است تعاير  نوعی  كودكان  قضايی  تأديب  است. بنابراين  كودك  و اد اكی  فیايکی  وضعیت 

  جنبرس   گونرس   و هیچ است  كودك  و سلوك  اخالق  و اصالح  اسالم، تعلیم   د  تأديب  دهد. فلسفس  می انجام  كودك   د  تربیت 

  حسرا   برس   تربیتری   مراحرل   از   مرحلرس  و تأديرب، آخررين      و تعايرر  ايرن   نردا د. از   وجرود   آن  د    و انتقام مثل   سب مقابلس  

 آيد.)پیشین( می

 )کیفر زدایی(متناسب بودن مجازات با جرم-6-1

صراد ه نسربت    اصل تناسب مجازات با جرم، د  واقع، نوعی دستو  كلی ناشی از تفسیر مضیق است برا  اينکس مجازات

)جررم   آن بس  از  شناسی   جرم د  دانشنامس  كس  ( كیفر زدايی 73-73: 1833بس جرم، بی تناسب نباشد.) كاشفی اسماعیل زاده،

  عردالت  سیسرتم   از  زدايری   ترراكم   اشرکال   كلیرس   (شرامل  1838بیگی، ابرندآباد ، هاشم  است )نجفی شده  ياد  زدايی( ناقص  

مجرازات    تعرديل  يا   سلب عبا تی   بس  يا  فتا   از يک  كیفر  ، زدودن  از است  عبا ت  د  حقیقت  یفر زدايی باشد. ك می كیفر  

تخفیرف    كرس  اسرت   جنرايی   سیاسرت    از اباا ها  ا   گونس زدايی   ود. كیفر  نمی از بین  آن   مجرمانس وصف   الااما كس   فتا    

 1831شود.)گسرن،  مری   ا شرامل   مجرمانرس    پديرده  د  قبرال    غیر كیفرر    اقدام و يک  كیفر  یان م تناو    يا  آن حذف   تا كیفر  

د   مرتکبان  شدن  د گیر  از  ممانعت  د   جاا، سعی  حقوق  مداخلس   دامنس تحديد  ها   جلوه  از يکی  عنوان  بس  زدايی  (كیفر 13:

د  ايرن    آنهرا   مسریر   ادامرس  از   جلوگیر   و همچنین  بس آنها  مجرمانس چسب  بر از الصاق  و جلوگیر   كیفر   عدالت  فرآيند 

باشرد .)ايرانری،    می آن  و پاسخ   جرم ساختن   متناسب  با مجرمانس   از پديده كیفر    اجرا  ضمانت  زدودن   فرآيند، از  هگذ  

ل مهم عدالت كیفر  صيا ،  عايت تناسب برین  قواعد پکن، يکی از اصو 2(بر اساس ماده 71: 1837حاجی پو ، نجیبیان،

واكنش اتخاذ  و باه ا تکابی است. د  مو د اطفال با توجس بس اينکس هردف از واكرنش متخرذه، اصرالح و تربیرت طفرل       

باهکا  و آماده ساز  و  برا  بس عهده گرفتن نقشی سازنده د  جامعس است، لذا واكنشی متناسب تلقری مری گرردد كرس     

  كرس  نیسرت   ايرن   منورو    د  كیفر زدايری    طو  كلی  هکا  و جلوگیر  از تکرا  جرم توسط و  گردد. بسموجب اصالح با

د  اكثرر    كرس  معنری    است، بدين و كیفر  جرم   ساختن  موزون هدف  شود، بلکس   سلب فعل  يا ترك  فعل   بودن  جرم خاصیت 

 (71: 1831و ديگران،  شود.)ايرانی می سلب   از آن مجازات   كیفر  اصیتخ  و يا  شود می  كاستس  مجازات از شدت   موا د اين  



 فردی کردن مجازات-6-2

)فرد  كردن( مجازات بس معنی تطبیق واكنش و مجازات، متناسب با وضعیت و اوضاع و احوال شرخص باهکرا  اسرت.    

ح و تربیرت باهکرا  جروان، فرمرول     اين اصل، د  موضوع باهکا   اطفال نیا جايگاهی ويژه دا د؛ چرا كس موضوع اصال

واحد خشک و غیر منطقی كس قابل اجرا نسبت بس كلیس باهکا ان باشد ندا د؛ بلکس بايرد برا توجرس برس كیفیرات و عوامرل       

برونی و د ونی باهکا ،  اه د مان صحیح  ا با نور كا شناسان انتخا  كرد و د  اين  اه نیا د  جريان اجرا  هرر  وش،  

يرک   اتخراذ   كرس    داشت بايد توجس ( 188: 1813جیده و د با ه ادامس يا تيییر آن، اتخاذ تصمیم كرد.) علومی،نتايج آن  ا سن

د  نورر   باهکا ان  تمامی  برا   ثابت  الگو   يک  توان  و نمی طلبد  می   ا  خاصی و ظرافت   مناسب، دقت  جايگاين مجازات  

مجرازات   عنروان   برس   نقرد    اگر جراا    مثال   عنوان  نشود. بس اعمال  تصمیم، تبعیض  اتخاذ  د   كس  نمود  دقت  و بايد  گرفت  

كرس   د  حرالی   كننرد   مری  پرداخرت     ا  آن   احتری   بس هستند  مالی  تمکن  دا ا   كس  شود، افراد   انتخا   تبديلی   يا جايگاين  

  برس   مناسب مجازات  انتخا   د   قاضی باشد، لذا   نداشتس  وجود ر ديگ و نوجوان  كودك   برا   آن پرداخت  امکان  است  ممکن  

صراد     مناسرب  مرتکرب، حکرم    زنردگی   و شررايط    شخصریت،  وحیرس    برس  توجرس   برا    ترا  باشرد   اختیا   متهم، دا ا   حال 

 (122: 1837نو  ، كند.)خواجس 

 لزوم تفسیر کودك مدارانه قوانین جزایی-6-3

  حقروقی   اسرت، نورام   جرائم   مرتکبان  برا  كیفر   و مسئولیت   جرم، مجازات  تعريف بس   ناظر كس  یفر  ك ماهو    د  قوانین

جنبرس   فاقرد    ماليرم  هرا    واكرنش   باشرد  نوجروان   يرا   جررم، كرودك    مرتکرب   اگر  كس  شود  می مدون  ا   گونس بس مدا   كودك 

صرو ت   و د    نمايد خا ج   كیفر   داد سی  از   ا   ، آنان زدايی قضا  هدف  با  زآغا و د   شده  مقر   دهندگی  و آزا   سركوبگر  

گرردد.   منتهری   آنران   اجتماعی  سازگا     باز بس  كیفر زدايی   با لحاظ كس   شود انتخا   ا   گونس بس   ها واكنش اين  موفقیت   عدم 

   عايرت  باشرند   ديده  باه  يا متهم  اينکس  از   ا اعم  و نوجوان   كودك عالیس   فعمنا بايد  نیا  شکلی  كیفر   قوانین  تدوين  د    مقنن

جنرائی، جررم    علروم    آو دهرا    دسرت   برا  و منطبق   عادالنس  داد سی اصول  لحاظ  بايد با   نیا قوانین  اين  حمايتی   كند. جنبس

ا   گونرس   بس بايد  مدا ، داد سی   كیفر  كودك شکلی   قوانین  باشد. د   وشن   بر همگان كودك  حقوق  و كنوانسیون  شناسی  

   ونرد  او بپرهیراد؛ د     برس  اتهرام   برچسرب   زدن   و از  كنرد  حفظ   كامالً   ا  نوجوان  يا  كودك خصوصی  حريم   كس  شود مقر   

و  اجتمراعی   مرددكا     متخصصران    يرد؛ از نما زدايی  كیفر   و يا زدايی   مو د، قضا  دهد؛ بر حسب  ا مشا كت   و  داد سی 

  قررا   اختیرا ش   د    ايگران   حقروقی    كند؛ مساعدت  استمداد او  شخصیت   با مناسب  ها   واكنش كشف   برا   وان شناسی 

كند؛ پلریس     انتخا داد سی   انجام برا    كودك حقوق  بس  آشنا  اطفال  ويژه  و قضات  كرده  بینی  پیش  مستقل  دهد؛ دادگاهی 

ط می گردد كرس  ابا توجس بس مفاد مند ج د  اسناد بین المللی چنین استنب(21-21: 1833زادگان، برگايند. )مؤذن اطفال  ويژه  

تفسیر قوانین بايد بس نحو  انجام گیرد كس مطابق با منافع كودك باشد و قبل از هر چیا بايد بس خود كودك، توجس نمرود؛  

 …  تطبیق عمل ا تکابی با قانون، تعیین واكنش نسبت بس  فتا  او، چگونگی  سیدگی بس جرم او و يعنی بايد دانست برا

 (28: 1831منافع و نیازها  كودك از اصول اولیس د  تفسیر مقر ات است.)عباچی،



 ضرورت دوری از برچسب زنی-6-4

خاصی توصریف شرود، د  نتیجرس فشرا       يعنی اين عقیده كس وقتی يک فرد از سو  ديگران د  قالب  نوريس برچسب زنی

اجتماعی بس تيییر اد اك از خويشتن و  فتا  خود دست خواهد زد تا با اين تعريف، هماهنر  گرردد؛ مطرابق برا نوريرس      

برچسب زنی، نوجوانان و جوانان بس داليل مختلفی ممکن است قانون  ا نقض نمايند. حال اگر  فترا  مجرمانرس نوجروان    

 ان قانون، كشف شود يک برچسب اجتماعی منفی بس او اعطا خواهد شد كس ممکن است د  طرول  توسط مد سس يا مأمو

تمام زندگی همراهش باشد. اين عمل موجب می شود، نوجوان باهکا  بس اين نتیجس برسد كس والدينش تصو  مری كننرد   

وجود دا د كس معلم مد سرس، و    كس و ، تأثیر زيان آو   بر  و  براد ان و خواهران كوچکترش می گذا د. اين امکان

 ا با توجس بس مشکالت  فتا   د  سر كالس ها بس عنوان دانش آموز تنبل معرفی نمايد و اين نوجوان، هويت خرود  ا از  

 (23-27: 1833دست بدهد.) ال  ،

 گرایی  فایده-6-5

  هرا   نوريرس  از  ا   دسرتس   آن، برس  اصطالحی  معنی   دا د، د   كس  گوناگون ها   و تفسیر  ها خوانش  از  نور گرايی، صرف   فايده

هنجرا      احکام صدو   و د    كرده  است، ا زيابی مترتب   بر آن  كس پیامد     ا براساس آدمی   فتا   كس  شود  می  گفتس اخالقی 

اخالقری   و الاام   ثوا ، خطا معیا   يگانس  است، معتقد   كس است  ا   گرايی، نوريس فايده  از  دا د. د  واقع، منوو   آينده  بس  نور  

و   د سرت   غايرت   يگانرس    ا  و آن  اسرت   افراد بیشترين  برا    خوشی  بیشترين بس  قائل  اصل  فايده؛ اين  اصل  از  است  عبا ت  

شروند. فايرده    مری  مشرخص    هفايرد  د  پرترو    اعمال و ناد ستی  د ستی  گرايی   فايده  داند. از منور می انسانی   فتا   مطلو  

  و برا  پرهیراد   مری   اجتمراعی   ها  و نهاد آدمی   فتا   د  خصوص  بینی  پیش   قضاوت  بودنش، از نگر  غايت  سبب   بس گرايی  

ر بر  بیشرتر   و تجريرد    انتااعری   و اصرول    هرا  فررض  پریش    از اجتنا    نشیند، و با می داو     بس  آن گوناگون  نتايج  مالحوس 

و محسوسری   ملمروس   ها   و  اهبرد   اهکا ها و فرد گرايی  گرايی   ابتنا  بر تجربس و با   كرده تمركا   اجتماعی ها   واقعیت

كلری   (د  يرک جمرع بنرد     183: 1831كند.) ستمی،سرلیمی،  مری  و پیشرنهاد   طراحی   وكیفر گذا    انگا   جرم    ا برا  

بروده كرس     ترمیمری(   بر )عدالت  حاكم  مبتنی بر اصول اطفال،  ويکرد   ا زه با باهکا   مب نوين  گفت كس  ويکرد  توان  می 

ديگر،   كیفر ( حفظ كرده است. بس عبا ت - ويکرد )تربیتی همچون  سنتی بس اين باهکا    خود  ا با  ويکردها    ابطس  

اجتماعی بس باهکا  ، بس اقدامات دو مردل    ها  حل   اه بینی  پیش  دا د د  كنا   بوده و سعی  تلفیقی  اين  ويکرد،  ويکرد 

 (32-38: 1832ببخشد.)جمشید ، ترمیمی   هیافتی  و كیفر    تربیتی 

 نتیجه گیری

سرو     از خراص     و  ويرژه  تروجهی   شايسرتس   كشرو     سازان  آينده  عنوان  و نوجوانان بس با توجس بس آنچس كس گفتس شد اطفال 

مهمری   مسرائل   از    پرذير  آسیب  قشر  اين  خصوص   د  افتراقی  جنايی  سیاست  يک  اتخاذ  و   باشند می جنايی  سیاست گذا ان  

ا   جامعرس   ايجراد  تضرمین   نگرر   ديد  آينده   د  و   موضوع اين  كنا   شده است. د   توجس   آن یا بس د  متون دينی ن كس  است  

هرا  آن  ا بايرد    است كس ويژگی زمینس  اين  د    كا  آمد و  خاص  كا هايی  و   ساز بینی  پیش   مستلام جرم  از  دو   بس  و   سالم 

برخو د بايد بس گونس ا  قاطع، سرنوشت ايشران  ا د  آينرده ا  نرس چنردان      د  سیاست جنايی كشو ها جستجو كرد. لذا



دو   قم باند؛ واكنش نامناسب و غیر منطقی، از آنان، باهکا انی حرفس ا  د  آينده خواهد ساخت؛ د  حالی كس واكنشی 

عنوان افراد  شرافتمند اسرتقبال  مناسب و شايستس، آنان  ا مجدداً بس آغوش اجتماع باز خواهد گرداند و جامعس از آنان بس 

خواهد كرد. اسالم نیا از زمان بس وجود آمدن نطفس براين مهم تأكید كرده است. د  ايران كس كشو  دينی اسرت و قروانین   

شود و بیشرتر برجنبرس    باشد بس مجازات تنها بس ديد جاا  عمل خالف نگريستس نمی منطبق می آن با مبانی دينی و اسالمی

وجس دا د بس خصوص د  مو د كودكان، چرا كس منبعگ از كالم الهی است. اين مو د باعرگ تفراوت از ديگرر    تربیتی آن ت

ديردگاه هرا      از مذهبی، مترأثر    جامعس د  يک  جنايی   سیاست  باشند و نس كالم الهی. قوانینی است كس ساختس عقل بشر می

و  ملمروس   مراحرل   سراير    از  تقنرین، بریش    دينری، د  مرحلرس    هرا   زهاز آمو سیاست  اين  پذير   است. تأثیر  دينی   عالمان 

مدنی، جاايری، مرالی،    و مقر ات  قوانین  اساسی )كلیس  قانون   1اصل  ايران، طبق  اسالمی  جمهو     است. د نوام محسوس 

قروانین   كرس    نیست باشد....( ترديد   اسالمی  موازين  بر اساس  و غیر اينها، بايد  اقتصاد ، ادا  ، فرهنگی، نوامی، سیاسی 

بنرابراين سیاسرت جنرايی ايرران برا      نمايرد   تبعیت  اصل  اين  از   بايد نیا  نابهنجا   كودكان  بس  مربوط  جنايی  بر سیاست  ناظر  

ت انطباق داشتس و انعطاف پذير است و بركل نوام كیفر  حاكم است. د  يک حکومت دينی بايد برس سرالم   دينیموازين 

توان از سیاست اتخاذ  حکومت ها د  قروانین خرود    جامعس و ضرو ت پا  بند  بس ا زش ها  توجس گردد و اين  ا می

بررس خصرروص قررانون مجررازات آنهررا د يافررت. بنررابراين سیاسررت جنررايی اتخرراذ  د  قبررال اطفررال و نوجوانرران دا ا    

است و ميايرتی با اسرناد برین المللری نیرا د  آن ديرده       باشد كس د  ايران مطابق با موازين اسالمی و الهی می هايی ويژگی

 شود. نمی

برس    ترا  نمايرد   مری   تقويرت    ا عملی، يکديگر  و  كلی  ديد  يک  د    آنها  همس باشد كس  اين موا د، مبین اين می تمامی  بس   توجس

 آن: واسطس  

 آو ند؛ ل عم بس  پیشگیر    نوجوانان و  اطفال  توسط   قانون نقض  الف( از 

 برسانند؛ عالی   مرحلس  بس و  بخشیده  بهبود    ا  قانون نقض  بس  مونون   يا متهم   نوجوانان و  اطفال  با  برخو د   ( نحوه 

برس   ترا   شرده    آنان د    باهکا    و  پر خاشگر    وحیس تقويت   از مانع   آزاد  از  نوجوانان محروم   و  از اطفال حمايت   ج( با

د    مثبرت   و فعرال   افرراد    عنروان    برس   و  گردانرد   باز خويش  خانواده   و جامعس  آغوش   بس  و  شده اصالح   كان كود آن   واسطس 

 نمايد. آغاز    ا  جديد   زندگی  جامعس  

 گردد: د  نهايت پیشنهادهايی بس منوو  بهتر شدن قوانین كیفر  مطرح می

  انديشمندان و عالمان دينی و حقوقردانان جهرت آسریب شناسری و تعیرین      تخصصی با حضو تشکیل كمیتس ا  -

 سیاست جنايی مبتنی بر مواضع دينی؛

 گسترش تدابیر حمايتی و مراقبتی برا  اين قشر؛ -

د مانی است، مقنن كشرو  مرا نیرا    -با توجس بس اينکس سیاست جنايی اتخاذ  د  مو د اطفال ونوجوانان اصالحی -

 بايد از  هگذ  اين سیاست قانون گذا   نمايد؛  



د  سیاست كیفر  بايد تمامی جوانب سنجیده شود و با مطالعس بر  و  شخص باهکا ، موقعیت اصالح و براز   -

 ؛پرو   او نیا فراهم گردد

مراجع دخیل د  زمان قبل و بعد از  سیدگی بس جرايم اطفال نیا كامال د  مو د نوع  فتا  با آنهرا كرامال توجیرس     -

 شده باشند.  
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 آباد ، تهران، يلدا ابرند نجفی حسین جنايی، علی ، سیاست1832الز ژ، كريستین، -21

 آباد ، تهران، میاان ابرند نجفی حسین جنايی، علی بر سیاست  ، د آمد  1831الز ژ، كريستین، -22

 ناجا آگاهی  پلیس   تحقیقات  الهی، تهران، دفتر سیف شناسی، ياشا   ، جرم1832سیگل، ال  ، جی -28

كیفررر ، ماهنامررس    قرروانین وضررع  از  اسررالم  كیفررر    وسررتا ، سیاسررت   برمکرری، سررروش  و دشررتی   زاده مررالکی -21

 81-81، 33،ش1831داد سی، 

 ، دادگستر شناسی، تهران جرم  منور  از كیفر    مسئولیت ، سن 1831هرچقان، علیرضا،  محقق -22

  از برردا     بهرره   بررا    ايرران   و قوانین  اسالمی  د  تفکر كودكی   و معیا  مفهوم   محمد، بر سی بجنو د ، سید موسو  -27

 23 -71، 21،ش1832متین، مربوطس، پژوه شنامس  حقوق 

ايررران،  د  حقرروق   نوجوانرران  و كودكرران  حمررايتی   كیفررر  قرروانین   تحررول  علرری، سرریر  زادگرران، حسررن  مررؤذن -23

 121 -172، 1،ش1833دادگستر، حقوقی

 نوجوانان، تهران، دادگستر و  كودكان   ، باهکا  1833معومی، شهال، -23

  سیاسرت  مختلرف   هرا    جنبرس  كا برد  -علمی المللی بین جنايی)همايش ، سیاست 1833حسین، آباد ، علی ابرند نجفی -23

  سمی ،  وزنامس1داخلی(،ج ها   مقاالت )سخنرانی مخد ( مجموعس  مواد  قبال  د   جنايی 

 بهشتی شهید  شناسی، دانشگاه  جرم ، دان شنامس 1833و هاشم، حسین  و بیگی، علی آباد   ابرند نجفی -81

جنرايی، تهرران،     سیاسرت   اصرطالح  )الز ژ([ د برا ه   جنايی  بر سیاست ]د آمد   ،1831حسین، آباد ، علی ابرند نجفی -81

 میاان

  ترا  كیفرر     حقروق  متحد)عباچی([ از  ملل سازمان  اسناد  د    اطفال فر  كی  ،]حقوق1831حسین، آباد ، علی ابرند نجفی -82

 صيا ، تهران، مجد كیفر   حقوق 

برا   نوجوانران   و  اطفرال   كیفرر    مسئولیت  با  ا تباط  د    ايران تقنینی  جنايی  و سمیس، سیاست   زاده، زهرا و اصير نوبها   -88

 -11، 2، ش2، دو ه1838و خرانواده،  زنران   اجتماعی  -انتوامی ها  ، پژوهش1832صو م اسالمی  مجازات   بر قانون  تأكید
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