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   مقدمه

 و خـالق  انسـان  ظهـور  ضـامن  فرد، هر ستیز هیاول يهاسال در تیفیک با یِزندگ

 ،یانسـان  فـرد  نیرتریپـذ  بیآس عنوانبه نوزادان به بیآس. است بعد يهاسال در توانمند

 تحـت  شـه یهم يبـرا  دیشا و هامدت تا را ها آن یروان و یذهن ،یجسم سالمت تواند یم

 از یمصـداق  او، تولـد  از قبـل  نـوزاد  معتادسـاختن  که است یحال در نیا. دهدقرار ریتأث

 حـال، نیدرعـ  وی اجتمـاع  یمشـکل  مثابهبه يآزار کودك و شود یم شناخته يآزار کودك

 تمـام  کودکـان،  بـا  سوءرفتار. است يفریک ياجرا ضمانت يدارا و مجرمانه یعنوان واجد

 ای یمباالتیب بر یمبتن يرفتارها با یتوجهیب ،یجنس آزار ،یعاطف ای یجسم آزار اشکال

 بالقوه ای بالفعل يهابیآس به که ردیگیدربرم را یکشبهره و يتجار اهداف با ییرفتارها

 از تیـ حما قانون 2 ماده در .شودیم منجر کودك منزلت و مقام ای رشد بقا، سالمت، بر

امـده ین انیـ م به آن در نوزاد از ینام هرچند شده، اشاره مهم نیا به نوجوانان و کودکان

خشـونت  و یدگیـ د بـزه  از تیـ حما فلسـفه  و قـانون نیا مواد از مالكوحدت با اما. است

 برابردر مراقبت و تیحما به او ازین رایز شود شامل تواندیم زین را نوزاد کودکان، یدگید

 بـالقوه  ییتوانـا  کودکـان،  تیوضـع  فردبودنمنحصربه. «است شتریب مراتببه یدگید بزه

 بـه  آنـان  یوابسـتگ  ،یزنـدگ  نیآغـاز  يهـا سـال  در قشـر  نیا يریپذ بیآس آنان، یانسان

 امـر  در شـتر یب  يگـذار  هیسـرما  يبـرا  ریناپذخدشه یلیدال نمو، و رشد يبرا بزرگساالن

 برابـر  در تنهـا  نـه  کودکـان  ».است خشونت برابر در تیحما و خشونت بروز از يریشگیپ

 زیـ ن نیوالـد  زیـ آمخشـونت  رفتـار  مشـاهده  بلکـه  رنـد یپذ بیآس یخانوادگ يهاخشونت

 از دسـته آن انیـ م "گلیسـ " دةیـ عقبـه . گـذارد یمـ  يجـا  بر ها آن بر یمیوخ يامدهایپ

 خشـونت  نـوع نیـ ا یقربان که ییآنها با اند خانواده درون خشونت شاهد تنها که یکودکان

در کودکان یدگید بزه یچگونگ خصوصدر نیبنابرا 1.نداردوجود یچندان تفاوت هستند،

 تیوضـع  در کـه  یکودکـان  کـه  داشت انیب گونهنیا توان یم الکل و مخدرمواد با ارتباط

 با ارتباط معرضدر شتریب دارند، يعاد تیوضع که ییهاآن به نسبت برندیسرمبه خاص

 در  کـه یطیشرابه کودکان، نیا خاص تیوضع و رندیگیمقرار) صورت هر به( مخدرمواد

 ناهنجـار  يرفتارهـا  جادیا باعث طیشرانیا رایز دارد یبستگ کنندیم یزندگ آن محدوده

 مـادر  ای پدر عنوانبه ها آن رفتار در عمده ینقش ن،یوالد یکودک سابقه. شودیم آنان در

 کـه  ییهـا آن ایـ  انـد داشـته  یفیضـع  مادرانه و پدرانه يالگوها که یاشخاص. کند یم فایا

یم مواجه دیشد مشکل با فرزندانشان يازهاین نیتأم در است،نشده برآورده شانیازهاین

                                                             
1. Larry Siegel, Brandon Welsh, and Jospeh Senna, Juvenile Delinquency, 
9th Edition, Thomas Wadsworth, 2003, p. 141. 
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 و یتیحمـا  ییتوانـا  قضاوت، ن،یوالد یذهن عملکرد در الکل ای مخدر مواد مصرف. شوند

 توجـه  با استشده یسع مقاله،نیا در نیبنابرا. کند یم جادیا اختالل ها آن يدارشتنیخو

 آثـار  نیـی تب يبـرا  کارآمـد  و سـودمند  یپاسخ ف،یطنیا در یدگید بزه گستره و ابعاد به

هـر  در یتیحمـا  يسـازوکارها  ياجرا نکهیابه تیعنا با شود؛افتی نوزادان،نیا یدگید بزه

 فقر و موضوع تیاهم لیدلبه لذا است مؤثر گرید مرحله در میرمستقیغ صورتبه مرحله

 ریـ فراگ يهـا برنامـه  نیتـدو  يبرا يالگوساز زین و معتاد نوزاد یدگید بزه نهیزم در منابع

 یشناسـ بیآسـ  آن، گسـتره  و معتاد نوزاد یدگیدبزهِ مبحثسه در ندیفرآنیا ،يریشگیپ

یمـ قـرار  مطالعـه  مورد نوزادان نیا از تیحما يهاگونه  و متولدشده معتاد نوزاد ينظر

جامعه يهاهینظر چارچوب در يآزار کودك وقوع عوامل و علل نییتب اساس،نیبرا. ردیگ

 دیـ تأک بـا . شـود  یم ممکن حوزه دو نیا وندیپ درنظرگرفتن با و یشناخت جرم و یشناخت

 کـرد یرو بـا  یتیحمـا  ژهیو نیقوان نیتدو ،يسازفرهنگ لزوم حد چه تا که چالش نیا بر

 یقـات یتحق رانیا در نکهیا باوجود. است يضرور یتخصص مراکز رکردنیدا و مداردهید بزه

 درباره قیدق و یعلم قیتحق شده،انجام نوجوانان و کودکان یدگید بزه نهیزم در گسترده

 یکودک سن به دهینارس فیط نیرتریپذ بیآس عنوان به نوزادان، یدگید بزه گستره و ابعاد

 انجـام  نوجوانان و کودکان یدگید بزه نهیزم در که یکل يهاپژوهش. استنگرفته صورت

 در دیشا توجه نیشتریب نه،یزم نیا در. دهدیم پوشش را یخاص یسن گروه عمدتاً شده

 یابیارز زیناچ اریبس نوزاد، به وارده صدمات به توجهبا که باشدگرفته صورت یپزشک بعد

 و شناسـانه جرم يهاافتیره هیسا در یشناختهینظر است يامطالعه ق،یتحقنیا. شود یم

 یابیدسـت  يبرا يفریک عدالت نظام يهاداشته گذاردنچالش به بر دیتأک با شناسانهروان

 يگردآور ابزار از استفاده با و روش بر یمبتن که ییجنااستیس در یافتراق يهابرنامه به

  ت.اسشده انجام ياکتابخانه منابع در موجود اطالعات و هاداده

  آن گستره و معتاد نوزاد یدگید بزه. 1

 و سوءمصـرف  بـه مبـتال  مـادرِ  توسـط  الکـل  ای مخدر مواد مصرف قیطر از نوزادان

  وابسته یونیاف  مواد به کننده،مصرف پدرِ و مادر توسط تولد، از بعد مخدر مواد استنشاق

 منشـأ  و شـود  یمـ  آغـاز  مـادر  ریشـ  قیطر از الکل ای مخدر مواد به شیگرانیا. شوند یم

 يایعقالنـ  نشیگز آن، يریگشکل در که یضداجتماع يرفتارها از شد خواهد ياچرخه

 ییابتـدا  عارضه. اندکرده  دایپ ورود چرخه نیا به ناخواسته و نداشته وجود نوزادان يسو از

 »ينـوزاد  زیـ پره سـندرم  «: اسـت  1ينـوزاد  زیپره سندرم نام به یسندرم نوزادان نیا در

                                                             
1. Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) 
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ـ   يهــانشـانه  بــا کـه  اســت مـواد  بــه وابسـته  مــادران در مـواد  از تیــمحروم حالـت  کی

 از متولدشـده  نـوزادان  در ينـوزاد  زیـ پره سندرم. کند یم تظاهر نوزاد در یراختصاصیغ

 تـر  عیشـا  مـواد،  ریسـا  و الکـل  به وابسته مادران به نسبت ،یونیاف مواد به وابسته مادران

 يهـا نشـانه  و یگوارشـ  يکژکـارکرد  ک،یـ نورولوژ جیـی ته با نوزادان در سندرم نیا. است

 خـواب،  مشـکالت  رنخوردن،یشـ خـوب  چـون  ییهـا نشـانه . شـود یم مشخص کیاتونوم

 مصـرف  نکـه یا بـه  توجـه  بـا . شـود  دهیـ د اسـت  ممکن تشنج گاه و نگرفتنوزن استفراغ،

 ممکـن  دارد، ياریبسـ  یمنفـ  آثار نوزادان، یذهن و یجسم سالمت بر الکل و مخدر مواد

 دیـ تقل اسـاس  بـر  ریپذخشونت کودکان. شود یتلق نوزاد هیعل خشونت ینوع امر، نیا است

 سـت ین یصـفت  نوزادان، ادیاعت «. شوند لیتبد ناسازگار و گراخشونت کودکان به توانندیم

 و باشـد  داشته وجود شانیزندگ سراسر در تواند یم بلکه شود محو هاآن شدنبزرگ با که

 و معتـاد  نیوالـد . شود زین يناهنجارتر يرفتارها ارتکاب به ها آن لیتما باعث یجوان در

 در دیشـا  1».سـتند ین خـود  فرزنـدان  يبـرا  یمناسـب  يالگوهـا  منحـرف،  و مجرم ،یالکل

 فرزنـدان  و مـادر  و پدر  نیب که یمعاشرت عمق و یفراوان تداوم، گفت بتوان خصوص نیا

 .آورد یم فراهم کودکان يبرا را آنان از دیتقل و يریادگی موجبات دارد وجود

  متولدشده معتاد نوزاد. 1 - 1

ـ  و انگـار سـهل  نِیوالـد  از یاکتسـاب  وصف عنوان به نوزادان، در ادیاعت  بـه  توجـه یب

 متعـدد  عوامـل  بردارنـده  در توانـد  یمـ  کـه  شـود  یمـ  گرفته نظر در فرزندشان سرنوشت

 یعیوقـا  یعنـ ی( خطر زانیم هاتیموقع یبرخ در که است واضح. شود نوزاد در خطرناك

. هاسـت تیـ موقع گرید از شتریب) آورند یم بار به نامطلوب جهینت ادیز اریبس احتمال به که

 از یانـواع  محـرك  کـه  یعـامل  عنـوان  بـه  نـوزادان  در ادیاعت با خطر، زانیم از مفهوم نیا

 یجسـم  ضعف وجود لیدل به نوزادان نیا. دارد یهماهنگ اوست، در يبعد يهایدگید بزه

 یافتراقـ  ینگـاه  ازمندین »خطر معرض در کودك« نیترسنکم عنوان به اد،یاعت از یناش

 عـوارض  وجـود  اول، وهلـه  در. هسـتند  مختلـف  علـوم  نیمتخصصـ  و نیمسئول يسو از

 ،يبعـد  گـام  در و دهـد یمـ  قرار یجسم دگانید بزه جرگه در را ها آن ، یجسم گوناگون

 مکـرر  یدگیـ د بزه موجب ،یلیتحم هیاول ادیاعت لیدل به آنان در موجود نهیزم و استعداد

 يهـا یژگـ یو و سـن  ازجملـه  شناسـانه بیآس اریمع لحاظ با نوزادان. شود یم نوزادان نیا

 تـوان  یم لیدل نیا به و دارند قرار بیآس معرض در بزرگساالن از شیب ،یروان و یجسم

                                                             
1. James Burfeind, and Dawn Jeglum Bartush, Juvenile Deliquency: An 
Integrated Approach, World Headquarters, 2006, pp .405- 406. 
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 از یقیمصـاد  الًیـ ذ. انگاشـت  نظـر  در زیـ ن »آلدهیـ ا و خـاص  دهیـ د بزه« عنوان به را آنان

  .ردیگیم قرار یمصداق قیتطب و بحث مورد است تر مهم که شانیا یدگید بزه

 تحـت  گفـت  تـوان  یم که دارد وجود یجسمان یدگید بزه درباره یگوناگون فیتعار

 يهـا ارزش کودکـان،  یدگید بزه به مربوط یحقوق مقررات و نیقوان مانند یمسائل ریتأث

 نگـاه  با اما. اند شده ارائه یشناختستیز ياستعدادها و ها آن تیترب درباره جیرا یفرهنگ

 آزار قصـد  بـه  کـه  خشـونت  هرگونـه  اعمـال  را آن تـوان  یم یدگید بزه نوع نیا به یکل

 سـؤال  نیـ ا دیشـا . کـرد  فیـ تعر شـود،  یم اعمال کودك به نسبت ت،ین نیا به ای یجسم

 گـر ید طـرق  از ای سوءمصرف به مبتال باردارِ مادرِ لهیوسبه نوزاد ادیاعت در که شود جادیا

 جـاد یا حِیصـر  قصـد  نیـ ا ن،یوالـد  توسط یمصرف مخدر مواد استنشاق ای یردهیش مثل

 مـاده ) پ( و) ب( يبنـدها  از مالك وحدت با اما ندارد وجود نوزاد به یجسمان صدمات

 اسـت  عمد تیجنا قیمصاد انیب مقام در که 13921 مصوب یاسالم مجازات قانون 290

 خطرناك نوعاً  فرزندشان، به نسبت معتاد نیوالد رفتار که داشت انیب گونهنیا توان یم

 آن بـه  آگاه زین نیوالد که نوزاد یجسم یناتوان و یسن وضع لحاظ با و شود یم محسوب

 یدگیـ د بزه فیتعر در که وارده یجسم صدمات جادیا در یتبع تیسوءن باوجود اند،بوده

 از توانـد می شرایط سایر باوجود والد اقدام لذا و است محرز تیجنا است، آمده یجسمان

 زمـره  در کـه  چـرا  شـود  محسـوب  اشـخاص  یجسـمان  تیـ تمام هیعل جنایات قیمصاد

 منشأ. خود علیه اقدام نه است نوزاد به نسبت شدید آسیب ایراد و خطر موجد رفتارهاي

 بـه  نوزاد وابستگی سنی، گروه این در اعتیاد مدتطوالنی عواقب در باید را تلقی طرز این

 بـه  نسـبت  گیريسخت و شدت باب از البته و وي خوراك تأمین در مادر ویژهبه والدین

 اسـت  ایـن  مسلم قدر زیرا هستند انگارسهل و توجهبی حد، این تا که کرد فرض والدینی

 کـه  سـاعتی  به توجه با محرومیت آثار مواقع، بسیاري و است معتاد مادرمعتاد، نوزاد که

 معلولیت به منجر بساچه که شودمی مشاهده نیز نوزاد در کرده مصرف مخدر ماده مادر

                                                             
 که دهد انجام يکار عمداً مرتکب، هرگاه ... :1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 290 ماده )ب( بند . 1

 را آن رینظ و تیجنا آن ارتکاب قصد هرچند گردد، یم آن رینظ ای شده واقع تیجنا موجب نوعاً

  .   شود می آن رینظ ای تیجنا نآ موجب نوعاً کار آن که بوده متوجه و آگاه یول باشد نداشته

 تیجنا ارتکاب قصد مرتکب هرگاه... :  1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 290 ماده )پ( بند  -

 موجب نوعاً ،متعارف افراد به نسبت است، داده انجام که هم را يکار و نداشته را آن رینظ ای شده واقع

 هر ای يریپ ضعف، ،يماریب علت به ه،یعل یمجن خصوص در شود لکن نمی آن رینظ ای شده واقع تیجنا

شود   می آن رینظ ای تیجنا آن موجب نوعاً ی،زمان ای یمکان خاص تیوضع علت به ای و گرید تیوضع

 متوجه و آگاه یزمان ای یمکان خاص تیوضع ای هیعل یمجن نامتعارف تیوضع به مرتکب آنکه بر مشروط

  .  باشد
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 تفسـیر  لحاظ با و اسالمی مجازات قانون 290 ماده به استناد در لذا. شود نوزاد مرگ یا

 مـاده  ایـن ) پ( بنـد  بـه  منسـوب  را والـدین  طریـق  از نوزاد اعتیاد توانمی متهم نفع به

 بـودن کنندهمجروح یا کشنده به نسبت مرتکب یآگاه اثبات) پ( بند زیرا کرد محسوب

 اصـل  مرتکب، عمل ویژگی بودننسبی به توجه با ترتیب این به. داندمی ضروري را رفتار

 خـاص  وضـعیت  بـه  نسـبت  مرتکـب  آگـاهی  بر عالوه بند، این در 1.است وي ناآگاهی بر

 نیز شرایط آن در عمل بودنکنندهمجروح یا کشنده به نسبت وي بودنآگاه علیه،مجنی

 اثبـات  درنتیجـه،  و بـرد  بهـره  نیـز  کارشناسان نظر از توان می رابطه این در که است الزم

 قانون 66 ماده به توجه با معتاد نوزاد درباره که است مدعی عهده بر آگاهی از درجه این

 آنهـا  اساسـنامه  کـه  نهاديمردم هايسازمان 13922 مصوب جدید کیفري دادرسی آیین

 نظـر  در جـرم  کننـده اعـالم  عنوان به توانند یم است، نوجوانان و اطفال از حمایت درباره

 یکیزیف يهايماریب و صینقا ها،سندرم از یعیوس فیط دیدگی،بزه این در. شوند گرفته

 مـرگ   به  توان یم مثال طوربه. شود یم جادیا یلیتحم یِوابستگ نیا جهیدرنت نوزادان در

 ،يخـود خودبـه  سـقط  زودرس، مـان یزا جفـت،  یینارسا ،یرحم داخل رشد در ریتأخ ای

 داشت دور نظر از دینبا البته. کرد اشاره ياهیتغذ تیمحروم و جمجمه داخل يزیرخون

 یجسـم  سالمت بر ياجداگانه و یاختصاص تبعات و آثار مخدر، مواد نوع هر مصرف که

 مـرگ  سندرم ،ينوزاد ریوممرگ شیافزا مدتکوتاه آثار يدارا نیکوتین مثالً. دارد نوزاد

ـ  و توجـه  اختالل ،يرفتار مشکالت ،یکودک آسم مدتیطوالن آثار و نوزاد یناگهان شیب

 و تولـد  حـوش  و حـول  ریـ وممـرگ  شیافـزا  مدتکوتاه آثار يدارا نیهروئ. است یفعال

 یفعـال شیب ،یتوجهیب شیافزا شامل آن مدتیطوالن آثار و است ينوزاد زیپره سندرم

 يریادگیـ  و يسـازگار  ،یاجتمـاع  ،یجسـم  ينـدها ایفر در يدشوار ،يرفتار مشکالت و

 ،يمرکـز  اعصاب دستگاه يمادرزاد يهایآنومال مدت کوتاه آثار يدارا هانیآمفتام. است

 ،یختگـ یبرانگ کـاهش ِ ماننـد  يرفتـار  یعصـب  عـوارض  لب، و کام شکاف ،یعروق ،یقلب

 يرفتـار  مشـکالت  شـامل  بلندمـدت  آثـار  و نییپـا  یحرکتـ  تیـ فیک و استرس شیافزا

                                                             
 میزان، یازدهم، اشخاص، چاپ علیه جرایم) 1 ( اختصاصی کیفري حقوق ،حسین میرمحمدصادقی، . 1

  .122- 123 ص.ص ،1392

 درباره ها آن اساسنامه که نهادي مردم هايسازمان: 1392 مصوب کیفري دادرسی آیین قانون 66 ماده . 2

 طبیعی، منابع زیست، محیط ذهنی، یا جسمی ناتوان و بیمار اشخاص زنان، نوجوانان، و اطفال از حمایت

 در ارتکابی جرایم به نسبت توانند می است شهروندي حقوق از حمایت و عمومی بهداشت فرهنگی، میراث

 يآرا به نسبت و شرکت ،دلیل اقامه جهت دادرسی مراحل تمام در و کنند جرم اعالم ،فوق هاي زمینه

  .نمایند اعتراض قضایی مراجع
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 هیـ کل و یعروقـ  و یقلبـ  صینقا ،يمادرزاد يهايناهنجار جادیا باعث زاهاتوهم. هستند

 بالفعل یجسم بیآس به منجر کودك، یجسم آزار نیبنابرا 1.شوند یم یاسفنج يمدوال

 اراتیـ اخت اعمال ای اعتماد ت،یمسئول رابطه طهیح در رفتار  نیا. شد  خواهد يو بالقوه ای

 تیمسـئول  ایـ  اریـ اخت کـه  يافـراد  توسـط  شـتر یب که معنا نیبد« ردیپذیم صورت فرد

 صـورت  دارد، اعتمـاد  هـا  آن بـه  نسـبت  کـودك  و دارنـد  عهـده  بـر  را کـودك  ينگهدار

-1:کـرد  میتقسـ  دسـته   دو بـه  را دگانیـ د بزه توان یم گرید يبندمیتقس در 2».ردیگ یم

 عبـارت  یشناسـ  واژه در ریپـذ  بیآسـ  کلمـه . ریپذ بیآس دگانید بزه -2يعاد دگانید بزه 

 صـدمات،  و مـات ینامال برابـر  در و باشـد  داشته دنیدبیآس یآمادگ آنچه ای آنکه از است

 در کـه  یکسان یعنی هستند آلدهیا دگانید بزه همان دوم، دسته 3.است ناتوان و فیضع

 رایز رندیپذیم یسادگبه را بودندهید بزه مشروع و کامل گاهیپا جرم، از خوردنضربه یپ

 کمـک،  بـه  گرانید به نسبت دگان،ید بزه نیا 4.شوند یم شمرده ریپذ بیآس و ناتوان آنان

 اصـطالح  قیـ تطب در. سـالمندان  و کودکـان  ماننـد  دارنـد؛  ازیـ ن شیب توجه و يهمدرد

 بـه  کـه  دیرسـ  »یجسـم  يآزارناتوان « عبارت به توان یم معتاد، نوزاد با آلدهیا دهید بزه

 مـانع  کـه  است گرانید يسو از یکیزیف زیآمخشونت رفتار هرگونه يریکارگبه « يمعنا

 توجه از یمصداق تواند یم یجسم يآزارناتوان 5».شود ناتوان فرد یجسمان سالمت رشد

 لیـ دل به ناتوانان رایز شود قلمداد یاسالم مجازات قانون 290 ماده) پ( بند در قانونگذار

 یدگیـ د بـزه  انـواع  بالقوه آماج مثابهبه توانندیم خود یروان و یجسمان خاص يهایژگیو

 مفروضند خاص و زیمتما یدگانیدبزه مثابهبه نوزادان گر،ید يسو از. شوند گرفته نظر در

 بـه  دیشـد  یوابسـتگ  و متفاوتنـد  بزرگسـاالن  بـا  یروان و یجسم يهایژگیو نظر از رایز

 کـه  ییجـا  تـا  کنـد  یمـ  ریپـذ  بیآسـ  شتریب را ها آن ات،یح ادامه و ستیز يبرا نیوالد

. دهنـد  اختصـاص  خـود  به یافتراق یتیحما ییجنا استیس در ژهیو یگاهیجا توانند یم

                                                             
 و یردهیش ،)مانیزا هنگام( تولد ،يباردار در مواد به یوابستگ تیریمد يراهنما ،رضا یعل ،ينوروز.  1

 با مواد سوءمصرف بیآس کاهش و درمان ،يریشگیپ اداره اد،یاعت و یاجتماع ،یروان سالمت دفتر ،ينوزاد

 .صص ،1390 مادران، سالمت اداره بهداشت معاونت مدارس، و خانواده ت،یجمع سالمت دفتر مشارکت

32-31.  

  . 62 .ص ن،یشیپ ،همکاران و انیروانیا . 2

  .  109 .ص ،1386،تهران سخن، چهارم، چاپ ،1 لدج سخن، بزرگ فرهنگ ،حسن ،يانور . 3

 .صص، 1390 تهران، ،)نگلج( جاودانه ،دوم چاپ اطفال، یدگید بزه از يریشگیپ ی،مجتب نژاد، ينقد . 4

43-20  .  

 تهران، ،)جنگل( جاودانه شاراتانت، یافتراق یتیحما یشناس دهید بزه ،حسن ،یروزجائیف تبار یحاج.  5

  .  110 .ص، 1391
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 ییبازگو قدرت فقدان ط،یمح از نادرست درك ،یجسمان یناتوان سن، صغر چون یعوامل

 ياجامعه هر در خاص دگانید بزه زمره در را ها آن ،یکیزیف يهایناراحت و دردها ع،یوقا

 شانیا ینیجن دوره به را آنان یدگیدخشونت و یدگید بزه منشأ اگر ژهیوبه. دهدیم قرار

 در قرارگرفتنشان در را یدگانیدخشونت نیچن» ریتقص عدم « یدرستبه م،یبدان معطوف

 يافـراد  عنـوان  بـه  نـوزادان . کـرد  میخـواه  درك ملمـوس،  نحـو  بـه  ناخواسـته،  يریمس

 اریبسـ  یدگیـ د بزه نهیزمشیپ و استعداد ها،یتوجهیب و هایکشبهره برابر در ریپذ بیآس

. شـوند  یمـ  لیتبـد  بالفعـل  دگانیـ د بـزه  به بالقوه، دگانید بزه از یراحتبه و دارند ییباال

 و رفتارهـا  یبرخـ  يانگـار جـرم  مانند مختلف طرق از دیبا ییجنا گذاراستیس ن،یبنابرا

 بـه  تجـاوز  و یدگیـ د بزه کاهش موجبات رانه،یشگیپ ریتداب ینیب شیپ و مجازات دیتشد

 گوناگون، يهاطیمح در آنان است ممکن عمالً. کند فراهم را نوزادان يهايآزاد و حقوق

  . رندیگ قرار یتوجهیب و سوءاستفاده مورد مراقبت، و يپرستار مراکز خانواده، ازجمله

 خطرقرارداشـتن  معـرض  درِ گـر ید جنبـه  تـوان  یمـ  یدگیـ د بزه بر عالوه نیهمچن

 توجـه  مورد خطر موجد طیشرا آوردنفراهم قیطر از آنان ندهیآ يبزهکار در  را نوزادان

 و صـدمات  و مـدت کوتاه یمنف آثار ،ينوزاد و ینیجن دوران در یلیتحم ادیاعت. داد قرار

 ت،یمعلول مانند یآن آثار بر عالوه. گذاردیم يجا بر آنان یزندگ در یبلندمدت يهابیآس

 را آنـان  جسـم  و روح توانـد  یًمـ  قـا یعم ناخواسته، ادیاعت نیا ریتأث مرگ، و یماندگعقب

 سـمت  بـه  آنـان  شیگـرا  موجبـات  و بمانـد  همراهشان یزندگ سراسر در و ردیگ هدف

 در شود، یم صحبت خطرناك حالت يدارا افراد از که یزمان رایز آورد فراهم را يبزهکار

 در. شـد  خواهنـد  صـدمه  و بیآسـ  ینوع مفعول ای فاعل آنان نده،یآ در زمان از يابرهه

 وجـود  کودك به صدمه جادیا احتمال خاص، واحوالاوضاع و طیشرا وجود لیدل به واقع

 یداخلـ  طیمح دو در تواند یم خطر، مؤلفه عنوان به نوزادان در ادیاعت درنظرداشتن 1.دارد

  :ردیگ قرار توجه مورد یخارج و

. گذرانـد  یم آن در را خود ینیجن دوران نوزاد،  که است مادر رحم ،یداخل طیمح

 و تیاهم حائز بسیار ن،یجن سالمت نیتأم منظوربه دوران نیا در یبهداشت نکات تیرعا

 الزم امـا . آنهاست رأس در یکاف و سالم هیتغذ کی از يباردار دوران در مادر يبرخوردار

 یـی دارو مـواد  و دارو خـوردن  ماننـد  یمنفـ  عوامل سلسله کی از را نیجن یزندگ است

 و مـان یزا از قبل یاندک یجنس رابطه داشتن مخدر، مواد و الکل مصرف ،يباردار هنگام

                                                             
 خطر، معرض در نوجوانان و کودکان از تیحما یشناخت جرم و یحقوق ابعاد ،رحمزهیام ،ینالیز.  1

  . 55 .ص .1388 ران،یا یاسالم يجمهور یرسممۀروزناانتشارات 
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 يفضـا  ،یخـارج  طیمحـ  1.داشـت  نگـه  مصـون  زین پدر و مادر به مربوط يگرید عوامل

 یطیشـرا  تحـت  ط،یمحـ  دو نیا. شود یم شامل را را او اقامت محل مانند نوزاد یرامونیپ

           دهیـ دبـزه  – دهیـ د بـزه ) الـف : دهنـد  قـرار  خطـر  معـرض  در را يو ۀجنبـ  دو از توانند یم

  . بزهکار– دهید بزه) ب

 بزهکار کودك تا دهید بزه نوزاد از. 1-2

 در کـه  یشخصـ  است مداوم دهید بزه ای دهید بزه - دهید بزه بحث، قابل موضوع نیاول

 واقـع  در. ردیـ گ قرار زین ندهیآ در یدگید بزه مستعد است ممکن شود یم دهید بزه یکودک

 و یدائمـ  اسـتعداد  کـه  اسـت  يافـراد  متضـمن  خـود،  يمعنا نیترجامع در اصطالح نیا

 لیـ دل بـه  نوزادان). مکرر یدگید بزه(  دهندیم نشان خود از دهید بزه نقش در ناخودآگاه

 حرکت مانند روزمره يهاتیفعال انجام از مؤثر، یحس و یحرکت ،یکیزیف يهاتیمحدود

 چنـد  ینـاتوان  .ناتوانند دنیآشام و خوردن خود، از مراقبت ،یشخص نظافت ،ییجاجابه و

 اسـاس  بـر  نـوزادان   2... . یحسـ  ،يریادگیـ  ،یذهنـ  ،یروان ،یحرکت و یجسم: است نوع

 بـه  يادیـ ز اریبسـ  یوابسـتگ  ،ینـاتوان  اقسـام  از يبرخـوردار  و سن شناسانهبیآس اریمع

ـ ا از مندنبودنبهره صورت در که دارند ينگهدار يبرا خود مراقبان و نیوالد  موهبـت،  نی

  .شوند یم یدگید بزه مستعد

  قــرار توجــه مـورد  خطــرزا عوامــل عنـوان  بــه مؤلفــه دو نـوزادان،  ادیــاعت بحـث  در

 موجب نیوالد ادیاعت خانواده، سطح در. معتاد نوزاد دوم و معتاد نیوالد نخست.ردیگ یم

 و رشـد  يراسـتا  در معتـاد  مـادر  و پدر از انتظار مورد يکارکردها و مطلوب بستر حذف

 نیبهتـر  ط،یشرا نیا در. شود یم يو یجسمان و یروان يازهاین رفع و نوزاد سالم پرورش

  بـار خشـونت  رفتار خود از نوزاد به نسبت معتاد، نیوالد که است نیا تصور قابل تیوضع

بـرآورده  به قادر مخدر، مواد به یوابستگ لیدل به شانیا ت،یوضع نیا در. دهندینم بروز

 مـورد  ،يو يضـرور  حـوائج  از ياریبس و ستندین نوزاد یتیترب و یعاطف يازهاین ساختن

ـ یا معتـادان  کـل  تعـداد  چنانچـه  « حـال . گرفت خواهد قرار غفلت  نفـر  ونیـ لیمدو را یران

 فرزند يدارا آنان درصد پنج و هشتاد فقط و متأهل ها آن درصد هفتاد تنها و میکن محاسبه

 معتـاد  پـدر  کـودك  هزارپانصـد  و ونیـ لیمدو باشند، نداشته هم فرزند دو از شیب و باشند

    3.».داشت میخواه

                                                             
  .  177 .ص، 1391 سمت، نهم، ، چاپيریپ تا تولد از یروان تحول کیژنت یشناسروان ،محمود منصور، .1

 مجله ،»يفریک مقررات و نیقوان شناختی تا جرم يها ستهیبا از ،دهید بزه ناتوانان« ،ریام روز،یپ  یسماوات. 2

  .   177 .ص، 1384 ،52- 53 هاي شماره ، يدادگستر یحقوق

  . 192 .ص ،1382، 7 شماره ، یاجتماع رفاه فصلنامه ،»پدرمعتاد کودکان« ،بیحب ،یآقابخش . 3
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 درجـه  کـه  کـرد  انیـ ب گونهنیا توان یم کودك، در ادیاعت یعنی دوم مؤلفه درباره «

 نـوع  و ابـد ییمـ  شیافـزا  شـدت به ندیناخوشا يهاتیموقع از معتاد کودك يریپذ بیآس

یمـ  دیتشـد  و متحـول  دار یمعنـ  ينحـو  به زین کودك با ارتباط در گرفتهصورت يآزارها

 و یناتوان و  نیوالد به يو یوابستگ ۀدرج لیدل به معتاد، نوزاد درباره موضوع نیا 1».شود

  .شد خواهد شتریب مراتببه يو یستیز و یکیزیف ضعف

 توجـه نـوزادان   نیـ رشـد ا  يالگو دربارهدر بحث  زین 2بزهکار - دهید بزه به است الزم

نـه یزم توانـد  یم شود، یم ها آن شدندهید بزه موجب آنکه بر عالوه نوزادان در ادیاعت. شود

 از جانبـه همـه  مطالعـه  بـه  یابیدسـت  يبرا یشناس جرم در. باشد زین ها آن يبزهکار ساز

 توجـه  ییجنـا  شیپـ  تیوضع آورندهفراهم عنوان به زین  دهید بزه به بزهکار، بر عالوه جرم،

. متصـلند  ریـ زنج کیـ  يهـا حلقـه  مانند آن، جادکنندهیا عوامل و جرم«. شود یم خاص

 یاجتمـاع  و يفـرد  عوامـل  سلسـه  کیـ  از يامجموعـه  مجرمانـه،  رفتـار  یوقتـ  نیبنابرا

 يبزهکـار  خطـر  موجـد  یِخـارج  عامـل  عنوان به زین دهید بزه نقش به دیبا شود، یم یتلق

 طیشـرا  در و شـود  یمـ  يبزهکـار  بـه  گـران ید بیترغ باعث یطیشرا در که 3؛»کرد توجه

 يهـا  تجربـه  از دیـ تقل و گـرفتن الهـام  اثـر  در دهید بزه شخصِ بزهکارشدن موجب گر،ید

 جـرم  نیتکو در مجرمانه تیشخص نقش انیب به است ستهیشا نجایا در. شود یم گذشته

 نظـر  از «. شود پرداخته "ناتلیپ ژان" ییجنا تیشخص یۀنظر پرتو در آن بر مؤثر عوامل و

 عامـه،  منظـر  در یول دهدیم لیشکت را او تیشخص کس، هر اتینفسان مجموعه ،یفلسف

 تیشخصـ  4 ».شـود  یمـ  مشخص خاص یصفت بروز و ظهور جهیدرنت اشخاص تیشخص

 فـرد،  هـر . اسـت  تکامـل  حـال  در عمـر  خاتمـه  تـا  و ردیگیم شکل تولد يابتدا از افراد

 اجـداد  و نیوالـد  از را...  و يبنـد اسـتخوان  شکل پوست، رنگ هوش، مانند یاتیخصوص

 اثبـات  بـه  ییجنا علوم ةحوز پژوهشگران از ياعده وراثت بر عالوه اما بردیم ارث به خود

 تیشخصـ  رشـد  در یاجتمـاع  عوامـل  نقـش  نییتع به گرید گروه و یعیطب عوامل ریتأث

 عوامـلِ  گـروه  سـه  هـر  به  توان یم معتاد نوزاد درباره نگارنده، نظر از 5.انددهیورز اهتمام

 ادیـ اعت يو رایز داشت اشاره مجرمانه تیشخص یدهشکل در یاجتماع و یعیطب ،یوراثت

 ادیـ اعت يمـار یب بـا  کند، یم تجربه سوءمصرف به مبتال مادر واسطه به ینیجن دوران از را

                                                             
  . 111 .ص ن،یشیپ ،همکاران و انیروانیا . 1

2. Victim Offender 
  . 272 .ص ، 1390زان،ی، مینیبال یشناس جرم ،محمد ،ییبابا . 3

  . 76 .ص ،1385 ناجا، یآگاه معاونت ،یاسترک اکبر :ترجمه ،ییجنا تیشخص میترس ،برنت ،يترو يا.  4

  . 5 .ص ،1384، 7 شماره پژوهان،دانش مجله ،»جرم با تیشخص اختالالت رابطه« ،وسفی ،يمختار.  5
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 ادیـ اعت ادامـه  امکـان  خـود  سـت یز یعـ یطب طیمحـ  در زیـ ن تولد از بعد و شود یم متولد

 در. اسـت  سریم همواره او يبرا مادر ریش واسطه به مصرف و  استنشاق قِیطر از یلیتحم

 تجربـه  را یاکتسـاب  و یانتخـاب  ادیـ اعت ،يریادگی و دیتقل قیطر از زین رشد يبعد مراحل

 کـه  اسـت  یشخصـ  تیوضع و حالت  گفت توان یم ییجنا تیشخص فیتعر در. کند یم

. ردیـ گ قـرار  جامعـه  بـر  حـاکم  يهـا ارزش و هنجارهـا  حوزه از خارج فرد، شود یم سبب

 که دیآ یبرم یواحوالاوضاع يوجو جست در فرد که است یحالت ییجنا تیشخص «نیبنابرا

 نامناسـب،  بومستیز مانند بسترها و طیشرا وجود درواقع 1».انجامدیم هنجارها طرد به

... و نادرسـت  يها يریالگوپذ ،یخانوادگ تعارضات ،یلیتحص شکست ،يآزارکودك تجربه

 در. کنـد  دچـار  یارزشـ  و يهنجار خأل به را فرد مجتمعاً، ای ییتنهابه تواندیم که است

 برابـر  در بزهکـار  يرفتارهـا  و مـنش  : «دارد دهیـ عق "دوگـرف " خـانواده،  نقش خصوص

 2».اسـت  شده زده رقم او یخانوادگ طیمح يهایژگیو به توجه با يادیز حدود تا جامعه،

 و ســن صــغر علــت بــه نوجوانــان و کودکــان در بزهکــار - دهیــد بــزه نقــش ییجــاجابــه

کیـ  از کـه  گذراند یم را يندایفر بزهکار، - دهید بزه. است متداول اریبس باال يریپذ بیآس

 در مناسب ییجنا استیس يسازوکارها ارائه به گر،ید يسو از و است يریشگیپ قابل سو

 رایـ ز « دارد ازیـ ن داریـ پا بزهکـار  بـه  ها آن لیتبد از رندهیشگیپ و یتیحما نیقوان نیتدو

 تـا  و نیوالد قصور است، آن حلراه ارائه دنبال به رشدمدار يریشگیپ که یاساس مشکل

 داریپا بهبود رشدمدار، يریشگیپ هدف. است فرزندان تیترب در آنان یتیکفایب يحدود

 3».هسـتند  يبزهکـار  يایـ دن بـه  ورود مسـتعد  که است یاطفال یاجتماع يهاتیصالح

  :برشمرد گونهنیا را رشدمدار يریشگیپ يهایژگیو توان یم نیبنابرا

 از يریـ گبهـره . اسـت  يسـاز تیشخصـ  صـدد  در که یمعن نیا به مدار،تیترب -1 

 يبـرا  تـالش . افـراد  رشـد  نـد ایفر يسـاز سـالم  يبرا پرورش و آموزش يهااقدام و ریتداب

  . افراد رکردنیپذجامعه و مجرمانه تیشخص يریگشکل روند در اختالل

 و يسـاز تیـ تقو دنبـال  بـه . اسـت  متمرکـز  افـراد  بر که یمعن نیا به فردمدار، -2

  .  دارد هیتک یاجتماع يمددکار و مدرسه خانواده، نهاد بر آموزش، در. است یخودکنترل

 بـه  نـاظر   تنهـا  و اسـت  عـام  ،يریشـگ یپ نیـ ا ریتـداب  که یمعن نیا به گرا،عام -3

 به و افراد در يناسازگار استقرار از يریجلوگ هدف با يریشگیپ. ستین یخاص يها جرم

                                                             
 مجتمع ارشد، یکارشناس دوره ،)يریشگیپ(  یشناس جرم درس راتیتقر ،نیحس یعل ،يابرندآباد ینجف . 1

  . 65 .،ص1381-1382 دوم مسالین دزاده،یس يمهد تدوین: قم، یعال آموزش

  .70- 75 .صص ،1379 ، 36 شماره معرفت، فصلنامه ،»جرم و یاجتماع عوامل« ،میابراه روشن، یقاسم.  2

  . 73-74 ص.ص ،1391، زانیم ،دوم اول، چاپ لدج ،يریشگیپ یشناسجرم ،شهرام ،یمیابراه .  3



 

 

190 

از مادر معتاد تا فرزند بزهکار 
 »

ن 
ی بر بزه دیدگا

جرمانه مبتن
شد م

ي ر
الگو

« 

 و يعمـد  يهـا جـرم  ازجملـه  يبزهکـار  متعـدد  يهـا گونـه  ارتکـاب  از يریشگیپ دنبال

  1.است يرعمدیغ

  متولدشده معتاد نوزاد ينظر یشناسبیآس. 2

 و یسـت یز يهاافتیره هیسا در معتاد، نوزادان مجرمانه رشد يالگو ندایفر یبررس

 تـر کامـل  یشـناخت  به تا شود یابیارز يبزهکار و یدگید بزه بعد دو در تواند یم یاجتماع

 تمرکز و شناسانجرم تالش امروزه. نجامدیب فیط نیا بر وارده يهابیآس گستره درباره

 شـناخت  نـه یزم در شـتر یب يهـا پـژوهش  موجـب  جـرم،  وقـوع  در دهید بزه نقش درباره

 مـدار دهید بزه يهاهینظر عنوان تحت که است شده گوناگون يهاافتیره ارائه و دهید بزه

 اما. است طبقه نیا از روزمره تیفعال و یزندگ سبک مانند ییهاهینظر. شوند یم برده نام

 شـوند،  یمـ  فـرد  در یدگیـ د بزه به منجر که یعوامل یگستردگ به توجه با رسدیم نظر به

 بتـوان  تا داد قرار مدنظر مختلف، يهاافتیره هیسا در را یدگید بزه ابعاد که باشد دیمف

 در یدگید بزه بروز باعث که یعوامل. کرد انینما ،يبزهکار مانند زین را یدگید بزه گستره

  .است بحث قابل یاجتماع عوامل و يفرد عوامل دستۀ دو در شود یم معتاد نوزادان

   یستیز يگرا اثبات فردمحور افتیره منظر از یشناسبیآس. 2-1

 را یســتیز) ســتیویتیپوز(ي گــرا اثبــات دگاهیـ د "لــومبروزو ســزار"بــار، نینخسـت 

 یانسـان  يادهیـ پد خاص، طور به آنکه از شیب يبزهکار که بود باور نیا بر يو. کرد مطرح

 به او. دارد وجود  است گسترده هاانسان انیم در که اندازه همان به زین عتیطب در باشد،

پیـ ت و افـه یق بر یمبتن افت،یره نیا. ستین بشر يآزاد دهییزا بزه، که دیرس جهینت نیا

 آنـان . شـد  مطـرح ...  و یاتفاق مادرزاد، خطرناك، بزهکاران مانند  بزهکاران مختلف يها

نشـانه  شود یم انینما انسان رفتار در یوقت که پنداشتندیم یوانیح یعمل مثابهبه را بزه

 2نیـاگونگی  را آن يو آنچـه  دارد؛ همـراه  بـه  ییابتـدا  يهازهیغر بازگشت و انیطغ از يا

 روش. شـود  یمـ  قلمـداد  یخیتـار  يکنجکـاو  عصرانش،هم و لومبروزو کار امروزه 3.دینام

 اعتقـاد  بتـوان  دیشـا . اسـت  شـده  رد یعلم مسئله و قتیحق کی عنوان به ها آن قیتحق

 نـوزاد  ادیاعت ندیفرآ در تیجبر به عمده، تفاوت دو با را يبزهکار در تیجبر به لومبروزو

 تفاوت. يبزهکار نه دهد،یم يرو یدگید بزه باب در تیجبر نیا آنکه نخست. داد يتسر

. نـدارد  نـد،کاربرد ایفر نیا در ییگرااکانین ای اکانین به یستیز بازگشت که است نیا دوم

 يریپـذ  بیآسـ  که شد اشاره خاص دهید بزه به گذشته، مباحث در دهید بزه ماتیتقس در

  .شد قلمداد يو شدنواقعدهید بزه لیدل او، يباال

                                                             
 ،نوجوانان و اطفال يبزهکار از رشدمدار یاجتماع يریشگیپ یمبان در یپژوهش ،محمود پور، یرجب.  1

  . 92-93 .صص ،1391 زان،یم

2. Atavism  
  .  49 .ص ،1390 زان،یم بزهکارانه، رفتار یکیژنت و یشناختستیز عوامل ،همکاران و ریام ،یباستان . 3



 

 

191 

ن
تا

س
زم

م، 
شت

 ه
 و

اد
شت

 ه
ره

ما
 ش

م،
شت

 ه
 و

اد
فت

 ه
ل

سا
ي، 

تر
س

دگ
دا

ی 
وق

حق
ه 

جل
م

13
93

 

 یدگیـ د بـزه  اسـتعداد  نیبـاالتر  از خـود،  یسـت یز يهـا یژگـ یو لیـ دل بـه  نوزادان 

 نـوزاد  ماننـد  رندیگیم  قرار بزه معرض در ار،یاخت از خارجً  کامال لیدل به که برخوردارند

 اتفـاق  مراقبـان  و نیوالـد  یتوجه یب اساس بر يو در ادیاعت لیتحم و تیجبر که معتاد

 صـه یخص نیا با او رایز کرد مطرح مادرزاد دةید بزه عنوان تحت را يو توان یم و افتدیم

 دربـاره . ردیگیم قرار ادیاعت بسته چرخۀ در ار،یاختیب ،ینیجن دوران از و شود یم متولد

 سـن،  ریتـأث  یعنـ ی افـراد،  یسـت یز ياسـتعدادها  و اتیخصوصـ  بـر  ،یـی گرا اثبات مبحث

 امـد یپ و تیـ اهم. شود یم دیتأک افراد، يبزهکار تیتقو در یوراثت اتیخصوص و تیجنس

 يبزهکـار  بـا  برخـورد  یچگـونگ  در هانگرش یدگرگون از بود عبارت سن، اریمع به توجه

 اسـت یس نـام  بـه  ییجنـا  اسـت یس در ینینـو  شـاخه  شیدایپ به که نوجوانان و کودکان

 سـن،  مقولـه  زدریـ ن یدگیـ د بـزه  بـاب  در 1.دیـ انجام نوجوانان و کودکان یافتراق ییجنا

 مسـتعد  خـود،  از دفـاع  در نییپا ییتوانا و باال يریپذ بیآس لیدل به هاانسان از دسته دو

 گسـتره  ،یشناسـ  جـرم  نگاه از. نوجوانان و کودکان سالمندان،: هستند شدنواقعدهید بزه

 دادنانیـ پا ایـ  روانهکژ رفتار از يریشگیپ در مداخله يبرا یاجتماع – شناسانهروان ریتداب

 يافـراد  دربردارنـده  دهـد، یم قرار خطر آستانه در ینیجن دوران از را يو که یعوامل به

  . دارد  وجود همواره نده،یآ در شانیدگید بزه امکان که است ریپذ بیآس

 و یکیولـوژ یب اتیخصوصـ  بـا  ارتبـاط  در کـه  نـوزادان  تیوضـع  از یناش عوامل در

 در یدگیـ د بـزه  یعمـوم  علل )الف. است نظر مالك مورد دو شود، یم مطرح آنان یستیز

 یسـت یز يگرا اثبات افتیره هیسا در که ها آن در یدگید بزه یاختصاص علل) ب .نوزادان

  .شوند یم نییتب

 یزنـدگ  اداره در هـا  آن ینـاتوان :  نـوزادان  در یدگید بزه یعموم یستیز علل) الف 

 فقـدان  خـود،  از دردفـاع  ینـاتوان  باال، يریپذ بیآس مادر، و پدر به ها آن یوابستگ و خود

 و دردهـا  ع،یوقـا  انیـ ب قـدرت  فقـدان  خطـر،  موجـد  عوامـل  از کامـل  و درست شناخت

 از سـن،  صـغر  لیـ دل بـه  نـوزادان  تمـام  در که است یعوامل از ش،یخو یجسم مشکالت

ـ ا: نـوزادان  در یدگید بزه خاص یستیز علل). ب. است برخوردار تیعموم  بـه  عوامـل  نی

 مشـاهدة  تیـ قابل از ژه،یو طیشرا با نوزادان یبرخ در که رودیم شمار به خاص لیدل نیا

 نـوزاد  نارس، نوزاد مانند هستند، برخوردار یعیطب رشد يدارا نوزادانِ به نسبت يشتریب

  .یجسم معلول ،یذهن ماندگانعقب معتاد،

                                                             
 يها دگاهید فصلنامه ،»رانیا يفریک حقوق در بزهکار – دهید بزه اطفال تیموقع «، مهرداد ،یاصل انیجیرا. 1

  . 4-5 ص.ص ،1381 ، 25 شماره ه،ییقضا ةقو يادار خدمات و ییقضا علوم دانشگاه ،یحقوق
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  محورجامعه يهاافتیره منظر از یشناسبیآس .2-2

 مجـرم،  بودنيمادرزاد و بودنيفطر بر یاثبات ای یتحقق افتیره دیتأک کهیدرحال

 داشـت  اعتقـاد  دگاه،ید نیا مقابل نقطه در "تارد لیگابر" بود، مجرمانه توارث بر یمبتن

 دربـاره  را قـانون  سـه  ،دیـ تقل نیقـوان  کتـاب  در يو. کننـد یمـ  دیتقل گریکدی از هاانسان

 تـارد،  اول قانون قانون، سه نیا انیم از. کند یم مطرح گریکدی از هاانسان دیتقل یچگونگ

 نظـر  از که کنندیم دیتقل یکسان از شتریب هاانسان: شود یم یبررس موضوع با ارتباط در

. دوسـتان  طیمحـ  ن،یوالـد  خـانواده،  ه،یهمسـا  ماننـد  هستند ها آن به ترکینزد یکیزیف

رفـت  هامکان نیا به شتریب ای کنندیم یزندگ زاجرم يهاطیمح در که یکسان ن،یبنابرا

ـ ا. ازیـ ن يرو از نـه  شوند یم جرم مرتکب د،یتقل چارچوب در دارند، وآمد  در افـت یره نی

 در کودکـان،  رایـ ز اسـت  برخـوردار  يادیـ ز ییکـارآ  از نوجوانان و کودکان يبزهکار باب

 نیشتریب هستند، آنان با شتریب ارتباط در که خود همساالن و نیوالد يرفتارها از دیتقل

 بـالقوه  نوجوانـان  و کودکـان  یدگیـ د بـزه  نییتب در نیهمچن افت،یره نیا. دارند را توان

 خود ده،یآزارد  کودکان معموالً که است دهیا نیا بر یمبتن و دارد مثبت کارکرد بزهکار،

 شـود،  یم متحمل که را یخشونت ده،ید بزه ن،یبنابرا 1.شد خواهند آزارگر نیوالد ندهیآ در

ـ  و نابسـامان  يهـا خانواده در که معتاد نوزادان. کند یم تکرار را آن و آموزدیم  توجـه یب

 هـا  آن بـا  را یکـ ینزد نیشـتر یب که خود نیوالد از تارد اول قانون برابر زین کنندیم  رشد

 تـوان  یمـ  کـه  ياگونهبه) يبزهکار و یدگید بزه(  کنندیم دیتقل دوجانبه صورتبه دارند

  .کرد نظاره نوزادان نیا بعد یسن يهادوره در را ندایفر نیا نمود

 در مجرمانـه  رفتـار  اسـت  معتقد2"ساترلند نیادو" ،یاجتماع يریادگی افتیره در

 نیچنـ  بـا  افـراد  تمـاس  هرچه. شود یم آموخته ییجنا يالگوها با ینیهمنش و تماس اثر

ـ  ( باشـد  شـتر یب دفعـات  به تماس تکرار ،)افراد سن ( شود آغاز زودتر ییهاطیمح  یفراوان

 معاشـرت،  زمـان  مـدت  و) معاشـرت  عمـق  (باشـد  ترقیعم و ترکینزد ارتباط ،)معاشرت

 شـتر یب شـود،  بزهکـار  فـرد،  ت،یـ درنها نکهیا احتمال) معاشرت استمرار ( باشد تریطوالن

 از و سـالم  خـانواده،  ياعضـا  روابـط  هرچـه  که است آن از یحاک  ساترلند هینظر 3.است

  متقـابالً  نیهمچنـ  و اسـت  کمتـر  انحراف، بروز امکان باشد، برخوردار يشتریب تیمیصم

. شـود  یمـ  آموختـه  هیاول يهاگروه قیطر از و گرانید لهیوسبه انحراف داردیم اظهار يو

                                                             
  .  226 .ص ،1390دادگستر، ،پنجم چاپ نوجوانان، و کودکان بزهکاري، شهال معظمی، . 1

2. Edvin Sutherland  
3. James Vander Zanden, Sociology: The Core, Fourth Edition, Singapore, 
Mc Graw - Hill, 1996, p. 141 . 



 

 

193 

ن
تا

س
زم

م، 
شت

 ه
 و

اد
شت

 ه
ره

ما
 ش

م،
شت

 ه
 و

اد
فت

 ه
ل

سا
ي، 

تر
س

دگ
دا

ی 
وق

حق
ه 

جل
م

13
93

 

 یانحرافـ  رفتـار  دکننـده ییتأ يامدهایپ ای یضداجتماع فیتعار با ارتباط و برخورد یفزون

 و آموختن فرصت خانواده، در منحرف افراد وجود گر،یدعبارتبه. شود یم انحراف موجب

 نکـه یا بـه  کند یم اشاره زین "ماتزا دیوید". سازدیم فراهم اعضا يبرا را انحراف يریادگی

 نیـ ا طبـق   1.»کنـد  کیـ تحر را يبعـد  انحرافـات  تواند یم کجرو فرد با کینزد ارتباط «

 اسـت  ادیـ ز استمرارشـان  مـدت  کـه  یتعـامالت  که داشت انیب گونهنیا توان یم افتیره

 یزندگ هیاول مراحل در که ییهاتماس جه،یدرنت. مؤثرترند مدت،کوتاه تعامالت به نسبت

 يهـا تمـاس  بـه  نسبت احتماالً رد،یگیم صورت ینوجوان و یکودک ،ينوزاد دوران مانند

 يریادگیـ  تجارب رایز دارند يترقیعم و شتریب  ریتأث یزندگ يبعد مراحل در شدهانجام

 تحت پرخاشگرانه، رفتار به نسبت مستعدکننده، عامل وجودآمدنبه احتمال ،یکودک در

  .دهدیم شیافزا ینوعبه را یاصل يهاتیموقع مشابه طیشرا

 مثابـه بـه  را يبزهکـار  رشـد،  هـاي رهیافت یبرخ مجرمانه رشد يالگو افتیره در

 قابـل  ندیفرآ کی از یناش يرفتار را آن و اندکرده فیتعر تحول و رشد مستعد يادهیپد

: شودمی تقسیم عمده گروه دو به شناسیجرم در رشدمدار هايرهیافت. دانندیم مطالعه

 در يبزهکـار  دهـد یمـ  نشـان  کـه  سن، بر یمبتن رشد یشناس جرم يهاافتیره نخست،

. اسـت  رییـ تغ قابـل  گـر، ید یسـن  مرحله به یسن مرحله کی از گذار با و فرد اتیح طول

 و اسـت  یبررس قابل ندهیآ تا گذشته از ندایفر کی طول در و زمان یط انیجر نیا وقوع

 در یشـگ یهم و داریـ پا يرفتـار  بـه  بازدارنـده،  مـؤثر  موانـع  بـا  ییارویروعدم صورت در

 حیـات  روند بر مبتنی رشد شناسیجرم هايرهیافت دوم، .شود یم لیتبد فرد تیشخص

 زنـدگی  طـول  در بزهکارانـه  رفتارهـاي  گیـري شـکل  چگـونگی  تبیـین  بـه  که مجرمانه،

 دائمـی  الگویی و سبک عنوان به را بزهکاري بزهکاران، نیا. پردازندمی ايحرفه بزهکاران

 وجـود  رشـدمدار،  هـاي رهیافـت  نخست دسته به توجه با 2.اندبرگزیده خود زندگی براي

 معـرض  در را آنـان  توانـد  یمـ  نـوزاد  یاجتمـاع  و يفـرد  رشـد  مراحل در مختلف عوامل

 وجـود  بـا  معتـاد  نـوزاد  رشـد  ریمس مطالعه. دهد قرار بزهکارانه و زیستجامعه يرفتارها

سـهل   و اهمال که باشد آن نشانگر  تواند یم ها آن در ادیاعت از برجامانده آثار و هاامدیپ

 برخـورد  تولـد،  بـدو  در ادیـ اعت صهیخص وجود زین و يو سالمت حفظ در نیوالد يانگار

 مـؤثر  موانـع  جـاد یاعـدم  نیهمچن  و انیجر نیا تداوم از يریجلوگ يبرا آن با نامناسب

 نـده یآ در يبزهکـار  مسـتعد  را او و شود یم نوزاد رشد ریمس در اخالل موجب بازدارنده،

                                                             
1. Stewart Elbert, and Glynn Jamesa, Introduction to Socioligy, Singapore, 
MC Phillips, 1988, p. 144. 

  .252-260.صص ،1390 جنگل، کا،یآمر و رانیا حقوق در يبزهکار در يداریپا ،يشاد زاده،میعظ.  2
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 عوامـل  اسـت  ممکـن  کـه  هسـتند  پنـدار  نیا بر رشدنگر پردازانهینظر واقع در. سازد یم

 در نیبنـابرا . باشـد  داشـته  مجرمـان  بـر  یمتفـاوت  يرهـا یتأث متفاوت، نیسن در مختلف

 بـه  یبچگـ  از گـذار  یعنـ ی شـود  یمـ  نییتب یزندگ روند متن در جرم رشد، يهاافتیره

    1.يریپ به یبزرگسال از سرانجام و یبزرگسال به ینوجوان از ،ینوجوان

  متولدشده معتاد نوزاد از تیحما يهاگونه.  3

 ازمنـد ین خـاص،  و متفـاوت  تیوضع زین و شیخو ةادار در یناتوان لیدل به نوزادان

 امـر  نیـ ا کـه  ياگونـه بـه  هستند؛ یافتراق و ژهیو یتیحما ریتداب و ها برنامه از يمندبهره

 و ناتوانان يبرا هافرصت برابرکردن ،يبازپرور ،یناتوان از يریشگیپ ناتوانان، مسئله یعنی

 قواعد قالب در یداخل و یالملل نیب مجامع خاص توجه مورد آنان، از تیحما یکل طور به

 از اسـت  عبـارت  »یبخشـ تـوان « بهداشت یجهان سازمان نظر از. است یعموم مقررات و

بـه  ياحرفه و یآموزش ،یاجتماع ،یپزشک توأم و هماهنگ اقدامات مجموعه از استفاده «

 يهـا تیفعال در ممکن سطح حداکثر به لین منظور به ناتوانان يبازآموز و آموزش منظور

 ت،یـ حما شـناخت،  هدف با که یتیحما اقدامات از ياپاره حیتوض به الًیذ 2 ».يعملکرد

  .  شود یم پرداخته ردیپذیم صورت آموزش و یبخشتوان

   بزه چرخه به معتاد نوزاد ورود از یکنش يریشگیپ. 3-1

 نیبنابرا. ندارند را یآموزش ریتداب رشیپذ تیقابل ،یسن صغر لحاظ به معتاد نوزادان

 هـا  دولت قیطر واز نیوالد خصوص در شتریب ها آن از یتیحما و رانهیشگیپ ریتداب اتخاذ

 کـه  يافراد و نیوالد يبرا یآموزش يها برنامه ياجرا لیقب از یاقدامات . «شود یم اعمال

. کـودك  يمهـدها  و یدرمـان  مراکز مانند رندیگیم عهده بر را نوزاد از مراقبت تیمسئول

 برنامـه  و اقـدامات  شـامل   نینخسـت  ای هیاول يریشگیپ يهابرنامه شتریب قسمت نیا در

 زاجـرم  احـوال  و اوضـاع  رییـ تغ و یعـ یطب و یاجتمـاع  طیمحـ  يسازسالم هدف با ییها

 از يریجلـوگ  خواهـان  افراد، یزندگ طیشرا بهبود دنبال به يریشگیپ نوع نیا 3».شود یم

  .  است هیاول انحراف از يریجلوگ درصدد و يبزهکار

    یکینیکل تیحما .3-1-1

 یبـدن  بیآس به است ممکن نوزاد به نسبت بزه و خشونت هرگونه اعمال ازآنجاکه «

بـزه  نیچن از تیحما گونه نیتريضرور و نیتربرجسته یپزشک درمان نجامد،یب یروان ای

                                                             
  .386. ص ،1388 سمت، سوم، چاپ ،)یشناسجرم يهاهینظر بر يگذر( ينظر یشناسجرم ،یعل ،یشجاع.  1

  .70- 88 .صص ن،یشیپ روز،یپ یسماوات.  2

: نیتدو ،ییجنا یشناسجامعه درس راتیتقر ،ییجنا علوم در یمباحث ن،یحس یعل ،يابرندآباد ینجف.  3

  .138. ص ،1378 ارشد،یکارشناس دوره مدرس، تیترب دانشگاه ،یاصل انیجیرا مهرداد
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 يسو از هادرمان نیا انجام در یکوتاه هرگونه صورت در رایز  رودیم شمار به یدگانید

 و ابـد ی گسترش هابیآس و یدگید بزه يامدهایپ بسا چه مربوط، یدرمان مرکز ای پزشک

 لیـ قب از یپزشـک  و یدرمـان  مراکـز  1».آورد همـراه  دهیـ د بـزه  يبرا يتريجد يخطرها

 وابسـته  و یدولتـ  ينهادها جزء که یقانون یپزشک يواحدها و هادرمانگاه و هامارستانیب

 از دهیـ د بـزه  نـوزادان  مادران که هستند يمراکز نیاول اغلب شوند یم محسوب دولت به

ـ ا به درمان و معالجه يبرا آنان، توسط مخدر مواد مصرف . کننـد  یمـ  مراجعـه  مراکـز  نی

 جلب در ییبسزا ریتأث  تواند یم مراکز نیا متخصصان برخورد و ییپاسخگو ةنحو رو نیا از

 معالجه و درمان يهابرنامه قبول و نوزاد و مادر در ادیاعت مشکل طرح يبرا هیاول اعتماد

 ص،یتشـخ  ( ثالـث  و هیـ ثانو ه،یاول سطح سه در یکینیکل يریشگیپ. باشد داشته ها آن در

  .  شود یم انجام) مراقبت و درمان

 رشیپـذ  در توانـد  یم افتد،یم اتفاق یپزشک و یدرمان يهاطیمح در آنچه نیبنابرا

 نوزادانشـان،  و خـود  ادیـ اعت لیـ دل بـه  مـادران  نیا رایز کند فایا یمهم نقش مارانیب نیا

 يبرا یدرمان مراکز به مراجعه از ییقضا ينهادها به یمعرف از ترس لیدل به اوقات شتریب

 بـه  و قابلـه  توسط و منزل در را خود نوزاد اوقات ياریبس یحت و ورزند یم اجتناب مداوا

 نیـ ا یدگیـ د بـزه  اهیسـ  رقـم  لیـ دل نیا به و آورندیم ایدن به گذشته مرسوم یسنت روش

 امـا  اسـت  برخـوردار  ياریبسـ  تیـ اهم از يفـور  امیـ الت و درمـان  گرچه. باالست نوزادان

 یسـت یبهز مراکـز  اریـ اخت در دیمف یاطالعات تواند یم درمان، انیجر در مدارك يوراگرد

ـ ا بـر  نظـارت  ایـ  یسرپرسـت  يبرا مناسب اقدامات لزوم صورت در تا دهد قرار  لیـ قب نی

  .  باشند داشته نظر در را هاخانواده

 ،یدگید بزه مستعد نوزادان ییشناسا قیطر از رانهیشگیپ تیحما. 3-1-2

   ها آن از مراقبت و تیحما

 یدگیـ د بـزه  معرض در که را یکودکان یکل طور به دیبا يریشگیپ از شکل نیا در «

 قـرار  مراقبـت  و تیـ حما مورد رانهیشگیپ يها استیس تحت تا کرد ییشناسا دارند، قرار

 بزهکـاران،  از ياریبس نامهیزندگ در که است آن يریشگیپ از جنبه نیا تیاهم 2».رندیگ

 واقعـه  کیـ  حـداقل  شانیزندگ در ها آن که است شده اشاره نکته نیا به رهیغ و معتادان

 يریجلوگ يبرا اوقات ياریبس در نیبنابرا. اندداشته نشانیوالد با برخورد در بار خشونت

                                                             
  .88. ص ،1390دادگستر، دوم، چاپ ،یتیحما یشناس دهید بزه مهرداد، ،یاصلانیجیرا.  1

 47 شماره ،يدادگستر یحقوق مجله ،»کودکان یدگید بزه و يبزهکار از يریشگیپ« م،یمر ،یعباچ.  2
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 آنچـه  بنابر 1.شوند یم گرانید به نسبت بزه مرتکب خودشان، شدن واقع خطر موضوع از

. کنـد  یمـ  يریشـگ یپ آنـان  ندهیآ يبزهکار از دهید بزه کودکان موقع به ییشناسا گذشت

 یدگید بزه و ادیاعت خطر معرض در وهیش نیا به که ینوزادان اول گام در یاولقیطربه پس

 مراقبـت  و تیحما قیطر از رانهیشگیپ يها  استیس تحت تا شوند ییشناسا دیبا هستند

 بـه  مـادران  مراجعـه  قیـ طر از توانـد  یم خطر معرض در نوزادان نیا ییشناسا. رندیگ قرار

 نـوزادان  نیا در يآزار کودك آثار امیالت يبرا مراجعه ش،یخو يمداوا يبرا یدرمان مراکز

 و انیآشـنا  يهاگزارش قیطر از ای افتدیم اتفاق ها آن دیشد يهايقراریب جهینت در که

 از یدهـ گـزارش  يبـرا  یاجتمـاع  اوژانـس  ماننـد  يمراکز جادیا. ردیگ صورت گانیهمسا

  . باشد امر نیا کنندهلیتسه تواند یم برندیم سر به طیشرا نیا در که ینوزادان تیوضع

  معتاد نوزاد از تیحما در یواکنش يریشگیپ يهابرنامه.  3-2

 عـدالت  نظـام  در يریشگیپ طرق بر ناظر نوزادان، یدگید بزه از يریشگیپ روش نیا

 يفـر یک عـدالت  نظـام  بـا  خـود  نیوالد قیطر از دهید بزه نوزادان نیبنابرا و است يفریک

 هسـتند،  نشانیوالد ادیاعت دهید بزه که ینوزادان بر عالوه هابرنامه نوع نیا. شوند یم مواجه

. ردیگ یم بر در زین  را شد خواهند ندهیآ در یاحتمال و بالقوه دگانید بزه که هم ییهاآن

ـ  و انگـار سـهل  نیوالد ،يفرد ای یجمع ارعاب هدف با يفریک عدالت نظام  از را توجـه یب

 سوءمصـرف  يبـرا  مجـدد  طیشرا آوردنفراهم و نوزادان در يبعد يهایدگید بزه ارتکاب

 گونـاگون  يهـا بخـش  قیطر از یواکنش يریشگیپ. سازدیم منصرف الکل، ای مخدر مواد

 نیـی تب بـه  الًیذ که شود یم اعمال ییاجرا و ینیتقن يریشگیپ مانند يفریک عدالت نظام

 :  شود یم پرداخته کیهر  مختصر

  ینیتقن يریشگیپ .3-2-1

 ایـ  ینیجن دوران مخدر، مواد سوءمصرف از يریشگیپ ۀمرحل نیاول شود گفته اگر «

 شیگرا نهیزم که است شده ثابت امر نیا رایز ستین گزاف  است آن از قبل دوران یحت

 فلـذا  است شتریب مخدر مواد به معتاد مادران و پدران به وابسته فرزندان در مخدر مواد به

. ردیـ گ قـرار  توجه مورد دیبا که است يامر مخدر مواد به فرزند شیگرا و پدر ادیاعت نقش

 اریبسـ  نیجنـ  رشـد  مراحـل  نیتکـو  در مادر سالمتعدم ای سالمت نقش گرید يسو از

 اسـتفاده  گردان روان ای مخدر مواد از که باشد يمادر به وابسته نیجن چنانچه.است ثرؤم

 اسـت  نیـ ا مسـلم  قدر رایز داشت خواهد شیگرا مخدر مواد به نیجن قطع طور به کند یم

                                                             
 ،يمحمد احمد و وندیکردعل نیالدروح ترجمه ،یشناس دهید بزه و دهیدبزه زوال،یلیف نایژ و ژرار لپز،.  1

  .134. ص ،1388 مجد، دوم، چاپ
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 یسـاعت  به توجه با تیمحروم آثار موارد از ياریبس در و بوده معتاد معتاد، مادر نوزاد که

 ذکـر  برآنچه بنا» 1.شود یم مشاهده زین نوزاد در است کرده مصرف را مخدر ماده مادر که

 ایـ  معتـاد  نوزادان تولد از يریشگیپ يبرا »تولد از قبل مناسب یقانون يهاتیحما « شد

 در ادیـ اعت مهـار  يبـرا  یقـانون  اقـدامات  از یکی ،یروح و یجسم يهاییناتوانا با نوزادان

 يبـرا  رانیـ ا حقوق در زین تولد از بعد یقانون اقدامات درخصوص. است شده یمعرف ها آن

 »حق سالب ینیتأم اقدام « قالب در رانهیشگیپ ینیتقن تیحما ده،یدبزده اطفال از دفاع

 مصوب یمدن قانون 1173 ماده اصالح قانون از کی بند به استناد با. است شده ینیب شیپ

عـدم  قیمصـاد  از مخـدر  مـواد  بـه  نیوالد آورانیز ادیاعت 2یاسالم يشورا مجلس 1376

 در حضـانت  سـلب  اعمـال  بـه  را محکمه و شده یتلق نیوالد یاخالق انحطاط ای مواظبت

 خاتمـه  در 3.اسـت  کـرده  مختار موصوف نیوالد به نسبت حق سالب ینیتأم اقدام قالب

 ضـمانت  و کودکـان  از تیحما قانون مانند نیقوان نیتدو که کرد انیب  توان یم بحث نیا

 انصـراف  و يریشـگ یپ در توانـد  یمـ  قانونگـذار  يسـو  از ژهیـ و ریتـداب  و يفریک ياجراها

 يبعد يها مصرف کننده لیتسه ای بار خشونت يرفتارها ارتکاب از خطر پر يها خانواده

ـ با قانونگذار نوزادان، یدگید بزه از ینیتقن يریشگیپ در. باشد مؤثر ها آن در   محـور  بـا  دی

 در کـه  يریتـداب  و اصـول  هرحـال به. کند اقدام نیقوان نیتدو به» معتاد نوزاد «دادن قرار

 ،یتیحمـا  يانگـار جـرم : از عبارتنـد  رنـد یگ قرار مدنظر دیبا يماهو قلمرو در يقانونگذار

 یـی زداخسـارت  و دهیـ د بـزه  یسن صغر لحاظ به اعمال گونهنیا نیمرتکب مجازات دیتشد

 که ردیپذ صورت ينحو به دیبا دهنده آزار يرفتارها يانگارجرم. نوزادان از تیحما يبرا

 نظـام  مداخلـه  رایـ ز. شـود  محـدود  يآزار کـودك  قیمصـاد  نیمهمتر از یفیط به امر نیا

 کـه  ژهیـ و و خـاص  طیشـرا  تحـت  و ییاستثنا يامر عنوان به دیبا همواره يفریک عدالت

 بـه  ییهاواکنش نیچن تیکفاعدم ای نبوده فراهم یدهپاسخ يهاگونه ریسا ریتأث طیشرا

  4.ردیگ قرار توجه مورد ده،یرس اثبات

                                                             
 شماره ت،یترب مجله ،»مخدر مواد سوءمصرف از يریشگیپ در پرورشوآموزش نقش« رضا،غالم آزرده،.  1

  .26. ص ،1378 ، 4

 ای پدر یاخالق انحطاط ای مواظبت عدم اثر در هرگاه: 1376 مصوب یاصالح یمدن قانون 1173 ماده.  2

 ، باشد خطر معرض در طفل یاخالق تیترب ای و یجسمان صحت ، اوست حضانت تحت طفل که يمادر

 هر ییقضا حوزة سیرئ يتقاضا به ای او میق يتقاضا به ای طفل ياقربا يتقاضا به تواند یم محکمه

  . کنداتخاذ ، بداند یمقتض طفل حضانت يبرا که را یمیتصم

  : است نیوالد از کی هر یاخالق انحطاط ای و مواظبت عدم قیمصاد از لیذ موارد

  .... . قمار و مخدر مواد ،الکل به آورانیز ادیاعت. 1 

  .131-132. صص ،1384 زان،یم ران،یا حقوق در اطفال یدگید بزه جمال، ،یگیب.  3

  .  255. ص ن،یشیپ همکاران، و انیروانیا.  4
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   ییاجرا يریشگیپ .3-2-2

 و دادگـاه  حکم ياجرا ينهادها به ناظر معتاد نوزادان یدگید بزه از يریشگیپ نیا «

 حکـم  ياجـرا  نیحـ  که است یتیحما – یدرمان ،یخدمات يهاسازمان و نهادها نیهمچن

 ينگهـدار  ينهادها بر حاکم طیشرا 1».شود سپرده مراکز آن به نوزاد است ممکن نیوالد

 آنجـا  در يو که یمؤسسات و نهادها نیا توسط نوزاد با برخورد و مراقبت ةنحو که نوزادان

 ادیـ اعت لیدل به که ینوزادان. است تیاهم حائز اریبس شد خواهد نییتع شود یم ينگهدار

 بـه  و شوند یم نهاد نیا ترك به مجبور خانواده يازسو گوناگون یجسم يهایدگید بزه و

 یتخصصـ  و حیصـح  برخورد به شوند، ينگهدار يگرید ينهادها و هامکان در دیبا اجبار

 شیخـو  خـانواده  از خـارج  يبـازپرور  و اصـالح  هـدف  با واقع در نوزادان نیا. دارند ازین

 یدائمـ  درمـان  و درد کـاهش  يبـرا  یمـوقت  يهـا درمـان  بـر  عالوه تا شوند یم ينگهدار

 نیتـر   مهـم  عنوان به نهادها نیا. بمانند دور زین خانواده از ها، آن مجدد ادیاعت و یدگید بزه

 معتـاد  نـوزاد  بـر ....»  و یعاطف ،یروان ،یجسمان « وارده صدمات و هابیآس کاهش مراکز

 موجبـات  تواند یم نیمسئول يسو از يانگارسهل هرگونه نیبنابرا شوند یم گرفته نظر در

 رابطه نیا در رسانخدمات ينهادها درباره نیهمچن. آورد فراهم را ها آن مجدد یدگید بزه

 و یاجتمـاع  يمددکار ،یستیبهز نوزادان، و اطفال یپزشکروان ،یپزشک مراکز به توان یم

 زانیـ م از کاستن هدف به مراکز نیا بر نظارت رسد یم  نظر به که کرد اشاره هاپرورشگاه

 . است توجه قابل و مهم نهیزم نیا در اتیتعد

   

                                                             
 ،47 شماره ،يدادگستر یحقوق مجله ،»کودکان یدگید بزه و يبزهکار از يریشگیپ« م،یمر ،یعباچ.  1
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  جهینت

 با که توسعهدرحال يکشورها از یکی عنوان به یرانیا جامعه يهامشخصه اساس بر

يناهنجـار  يسـاختار  و يرفتـار  لیتحل به نسبت دیبا است مواجه تیجمع یجوان دهیپد

 دانـش . کـرد  اقـدام  سازدیم متأثر را جامعه نوجوانان و کودکان یوقت ژهیو به موجود يها

 تـالش  منظور  به جامعه فهیوظ بر دیتأک بر  عالوه کوشدیم کودکانِ یشناسدهید بزه نینو

 و فنـون  يریکـارگ بـه  يبـرا  زیـ ن را آنـان  خـود  ر،یپـذ  بیآسـ  قشر نیا تیامن حفظ يبرا

 در تـا  کند قیتشو بزرگسال بالقوه بزهکاران مقابل در یدگید بزه از يریشگیپ يراهبردها

 مفهـوم  تنهـا  بزهکـار،  مقابـل  در کودکـان  از تیـ حما. بمانند مصون یدگید بزه از جهینت

 شـود  یمـ  شامل هم را شانیا بزهکارشدن با مقابله بلکه ستین دهید بزه کودك از تیحما

 ان،یم نیا در. است دهیپد دو نیا کیتفکرقابلیغ گاه و کینزد مرز نشانگر تیواقع نیا که

 و شیخو از دفاع برابر در نوجوانان و کودکان به نسبت شتریب یناتوان لیدل به معتاد نوزاد

 در یحیتصـر  البتـه  کـه  دارد ازین يشتریب مراقبت و تیحما به خاص یجسم يهایژگیو

 در ادیـ اعت طـرق  بـه  توجـه  بـا . اسـت  نگرفتـه  صـورت  یفعل یتیحما نیقوان در رابطه نیا

 يبـرا  ادزایـ اعت عوامل و علل که کرد انیب  توان یم میمستق ریغ و میمستق از اعم کودکان

 يداروهـا  مصـرف  نظر از یجسم وضع و سن ت،یجنس توارث، ( یجسم علل به  کودکان

) محبـت  ،کمبودییتنهـا  احساس ،یناگهان جاناتیه ،یروان اختالالت ( یروان علل) مسکن

ـ  ،يناسـازگار  خـانواده،  طیمحـ  وضـع  (ی اجتماع علل  نادرسـت،  مراقـب  و یسرپرسـت  یب

 و يمـرز  يشـهرها  در گـرفتن  قـرار  نامناسب، ییایجغراف طیمح مخدر، مواد به یدسترس

) نامناسـب  اشـتغال  ایـ  يکاریب و فقر ( ياقتصاد علل و) سرحدات نیا از مخدر مواد ورود

 یعقالنـ  نشیگـز  فقدان و يو یِسن صغر لحاظ با معتاد نوزاد درباره دربحث. شود  مربوط

 کـه  ینوزادان. است مادر ژهیو به و نیوالد به معطوف توجه، شترِیب ها،تیموقع انتخاب در

 مـادر  و پـدر  با که ینوزادان یعنی شوند، یم  دهینام» ادیاعت نوزادان « الشمولعام عبارت با

 که یکسان یعنی یتیترب فاسد یۀال. دارند یستیهمز خود خانوادة معتاد ياعضا از یکی ای

 باشـند،  مشغول خود فرزندان يازهاین نیتأم و تیترب و میتعل حضانت، و مراقبت به دیبا

 کـه  يفاسـد  یـۀ ال و برنـد  یمـ  سـر  به مصرف مقدمات هیته ای مخدر مواد استعمال در ای

 تـا  گـاه  کـه  باشـد  نامشـهود  و دهیـ چیپ تواند یم يحد به هستند گرفتار آن در فیط نیا

 دوسـتان ً غالبـا  هـا خـانواده  نیا در.. ستین یابیارز و تیرؤ قابل نشود، فاش ادیاعت موضع

 افـراد  نیـ ا یمیدا حضور از یخانوادگ جمع و دارند حضور همدم عنوان به هم ادیاعت اهل

 زیـ ن خاص تیوضع کودکان  عنوان به توان یم هاخانواده گونهنیا کودکان از. است متورم

 شـکل  هـر  بـه  مخـدر  مواد با ارتباط معرض در يعاد تیوضع کودکان  از شیب که برد  نام
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 يو ادیاعت لحاظ با که معتاد نوزاد مورد در مگر)  بالقوه بزهکار ای دهید بزه ( رندیگ یم قرار

 نیبنـابرا . شـود  یمـ  قلمداد» مادرزاد دهید بزه ای بالفعل دهید بزه «یجسم عوارض و آثار و

 نسبت حداقل ای ستینگر اغماض دهید به دیبا  دفاعیب و ریپذ بیآس فیط نیا به نسبت

 یافتراق ییجنا يهااستیس آنان قبال در برند،ینم سر به یتیوضع نیچن در که گرانید به

  . کرد  اتخاذ یتیحما و رندهیشگیپ ریتداب اعمال يمعنا به

   راهکارها

 توانـد  یمـ  معتـاد  نوزادان به یرسان امداد و کمک جهت در مداخله ندایفر یچگونگ

  :باشد لیذ موارد شامل

 امـور  کارکنـان  يسـو  از زیـ مآمخـاطره  يهـا تیوضـع  یدهـ گزارش و ییشناسا -1

 لیدل به که کودك يمهدها انیمرب و معلمان س،یپل ،یروان بهداشت متخصصان ،یپزشک

 بـا  توانندیم آنان. هستند ارتباط در نوزادان نیا با شیخو یاجتماع تیموقع و حرفه نوع

 بـه  خـود،  فرزنـدان  از مراقبـان  و نیوالد غفلت و استفادهسوء به مشکوك موارد مشاهده

 ای یاجتماع اورژانس يهاگاهیپا ازجمله ه،یاول يهایدگیرس به صالحيذ مراجع و نهادها

 روز شـبانه  از ساعت هر آسان تماس يهاشماره با مراکز نیا. دهند گزارش مشاور يصدا

 تیفعال ةنحو درخصوص يسازفرهنگ و یرساناطالع البته. هستند یرسان خدمات آماده

  .است يضرور  مردم عامه ییآشنا يبرا  مراکز نیا

 جملـه  از امدادرسـان  ينهادهـا  توسـط  ینترنتـ یا یرساناطالع يهاگاهیپا جادیا -2

 آمـوزش،  يبـرا   معتـاد  مـادران  ةحوز در یپزشک و یدرمان ينهادها و یستیبهز سازمان

  .یپزشک يهامشاوره و خدمات ارائه

 رش،یپـذ  بـه  یپزشـک  و یدرمـان  ينهادهـا  متخصصـان  و اندرکاراندست الزام –3

  .  آنان خطر معرض در نوزادان و معتاد مادران گانیرا و دوشرطیقیب معالجه و درمان

 يریشـگ یپ سـطح  در یآموزشـ  يهابرنامه ارائه و ییمحتوا يسازآگاه و آموزش -4

  .یالکل مشروبات و مخدر مواد به نوزادان يابتال طرق به نسبت یاجتماع

 صورت در معتاد نوزادان از مراقبت منظور به نیگزیجا ينهادها تدارك ضرورت -5

 يهـا یدگید بزه از يریشگیپ يبرا مراکز نیا کارکنان به الزم يهاآموزش ارائه و ضرورت

 .  خصوص نیا در الزم بودجه و امکانات هیته زین و يبعد مکرر
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 و خانواده ت،یجمع سالمت دفتر مشارکت با مواد سوءمصرف بیآس کاهش و درمان

 .1390 مادران، سالمت اداره بهداشت معاونت مدارس،

 

- James Burfeind, and Dawn Jeglum Bartush, Juvenile Deliquency: 
An integrated Approach, World Headquarters, 2006. 

- James Vander Zanden, Sociology: The Core, Fourth Edition, 
Singapore, McGraw-Hill, 1996. 

- Larry Siegel, Brandon Welsh, and Jospeh Senna, Juvenile 
Delinquency, 9th Edition, Thomas Wadsworth, 2003. 

- Stewart Elbert, and Glynn Jamesa, Introduction to Socioligy, 
Singapore, MC Phillips, 1988. 


