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 گروه محترم مدير از اجازه كسب و گرامي دوستان و اساتيد خدمت سالم عرض با
  كنم مي آغاز را امشب بحث



 با بدسرپرست و سرپرست بي كودكان بزهكاري از پيشگيري در فرزندخواندگي نقش
  1392 سال سرپرست بي و بدسرپرست كودكان از حمايت قانون بر تاكيد

 از خارج دنياي با فرد كه اجتماعي محيط اولين و ترين بنيادي عنوان به خانواده
 انتقال چگونگي و پذيريجامعه در مهمي بسيار نقش كند،¬مي برقرار ارتباط خود
  .كند¬مي ايفا فرهنگي و اخالقي،اجتماعي هاي آموزه

 شخصيت يك كننده ايجاد هايزنجيره از گذر در جرايم از بسياري يابيريشه در
 در شودمي سبب نابهنجار ايخانواده يا خانواده فقدان. رسيممي خانواده به مجرمانه
. شود ايجاد به خدشه فرد اجتماعي زندگي اصول فراگيري و پذيريجامعه مراحل

 پيشگيري در مهمي نقش بشري، مهم حقوق از يكي عنوان به خانواده داشتن بر حق
 حقوقي، نهاد يك عنوان به فرزندخواندگي گذر، اين از. دارد ديدگي بزه و بزهكاري از

 سرپرست بي افراد براي هنجارها و ها ارزش كننده القاء محيط تامين در مهمي نقش
 حقوقي رابطه يك از عبارت فرزندخواندگي. دارد اجتماعي پيشگيري و بدسرپرست و

 وجود به مردي و زن جانب از فرزند، عنوان به طفلي شدن پذيرفته اثر بر كه است
  .باشند طفل آن واقعي مادر و پدر طفل، پذيرندگان آنكه بدون آيد؛ مي

 محيط و رشدمدار پيشگيري بعد دو در جرم از پيشگيري در فرزندخواندگي نقش
  است بررسي قابل محور

 بدين تا است اجتماعي محيط اصالح و مداخله هدف مدار محيط پيشگيري در
 يابند، مي ارتكاب پذيري جامعه فرآيند در اختالل نتيجه در كه جرايمي از وسيله

 عهده بر را طفل سرپرستي كه اي خانواده). محور محيط پيشگيري.( شود پيشگيري
 محيط به...  و فرهنگي تربيتي، اجتماعي، مشكالت دليل به خود، نبايد گيرند،¬مي
 و كودك براي خانواده ايجاد با تنها نه خواندگي، فرزند نهاد. شود تبديل زايي جرم



 از تواند مي...  و تربيتي عاطفي، روحي، نيازهاي تامين و او كردن پذير جامعه
 اصالح در اوليه مراحل در موثر مداخله با تواند مي بلكه كند، پيشگيري او بزهكاري
(  باشد موثر اند داده بروز خود از را كاري بزه هاي نشانه اولين كه نيز كودكاني
  ).مدار رشد پيشگيري

 مي سرپرست بد يا سرپرست بي كودك براي آن حمايتي نقش و خواندگي فرزند
 نوجوانان و كودكان. باشد موثر نيز جنسي و رواني جسمي، هاي ديدگي بزه از تواند
 براي مناسبي هاي آماج توانند مي كافي حمايت عدم و شدن رها صورت در

  .باشند بالقوه بزهكاران

 و نظامي نياز در ريشه فرزندخواندگي، كه اندعقيده اين بر پژوهشگران بيشتر
 شده آن پيدايش موجب عاطفي يا معنوي و روحي عوامل گاهي و داشته اقتصادي

 نوجوانان و كودكان از حمايت قانون 1 ماده مطابق نهاد اين نيز حاضر حال در است؛
 بدون كودك و خانواده معنوي نيازهاي براساس ،1392 بدسرپرست و سپرست بي

  .است استوار سرپرست

 قرار بحث مورد سرپرستي بد و سرپرستي بي قالب دو در توان مي را سرپرستي سوء
  .دارد

  

 داراي كه شود مي يافت كودكاني اي جامعه هر در گفت بايد مقدّمه عنوان به
 به. كنند نمي زندگي طبيعي و عادي روندي در و هستند خاص وضعيتي و موقعيت

  :زنند رقم را وضعيت اين توانند مي عامل دو ويژه،



 به تمايلي مرد و زن از يك هيچ معموالً: نامشروع ي رابطه اثر در كودك تولد اول،
 كه هم صورتي در و ببرند بين از را او كنند مي تالش و ندارند نوزادي چنين تولد
 رها مكاني در را او و نيستند او نگهداري به مايل مواقع، بيشتر در شود، متولد طفل
 حتي.  گويند مي »لقيط« فقهي، اصطالح در و »راهي سر« را كودكان اين. كنند مي

 را او اند، آورده دنيا به فرزندي قانوني و مشروع رابطه با كه مادري و پدر است ممكن
 رها سرپرستي و نگاهداري در ناتواني و تنگدستي و فقر قبيل از مختلف داليل به

 داشت توجه بايد كه اينجاست حياتي نكته حال، هر به. واگذارند خود حال به و كنند
 و رشد از تا باشند داشته مناسب امكانات و زمينه بايد نيز كودكان از گروه اين

  .شوند برخوردار الزم بالندگي

 موجب زلزله و سيل جنگ، نظير طبيعي بالياي و والدين مرگ مانند عواملي دوم،
  .شوند سرپرست بي كودكان كه شوند مي

 نيز كودكان از ديگر برخي ي ويژه وضعيت به بايد خاص، هاي گروه اين بر عالوه
 گرفته فاصله خود خانه از مختلف داليل به كه »فراري كودكان« جمله از. كرد اشاره
 با گاهي كه »كار كودكان« يا و برند مي سر به »خياباني كودكان« حالت به و اند

 كار وي، به كمك يا و خانواده معاش تأمين براي سرپرست، و خانواده داشتن وجود
  .كنند مي

  

 كودكان به خاصّي توجه فقهي، مباحث و ديني هاي آموزه در كه گفت بايد ابتدا در
 نشده پذيرفته خواندگي فرزند نهاد اسالمي فقه در اگرچه. است شده سرپرست بي

 حمايت براي و شده خاصي توجه سرپرست بي ازكودكان حفاظت ي مسئله به است،
  .است شده بيني پيش احكامي آنها از



 سرپرست بي كودكان از حمايت ي مسئله بيستم، قرن ابتداي از نيز معاصر جهان در
 بي و يتيم كودكان از زيادي ي عده وضع از متأثر كه عمومي افكار فشار دليل به

 به رو جنگ موقع در كودكان اين تعداد ويژه به. يافت اهميت و توسعه بود، سرپرست
 از بسياري در دليل همين به. رسيد مي نظر به ضروري آنان از حفاظت و بود افزايش
 و رشد براي و شده حمايت كودكان، از گروه اين از تا شد وضع مقرراتي كشورها
 ماده باره، اين در. گيرد قرار اختيارشان در برابري امكانات و ها فرصت آنان، بالندگي

  :دارد مي مقرّر كودك حقوق كنوانسيون 20 ي

 محروم خويش منافع از و خانواده محيط از دائم يا و موقّت طور به نبايد كودك -1 «
  . گيرد قرار مساعدت مورد و مراقبت تحت دولت، طرف از بايد و باشد

 جايگزين هاي مراقبت خود، مّلي قوانين طبق بايد كنوانسيون طرف كشورهاي -2
  .كنند تضمين كودكان گونه اين براي ديگري

 و سرپرست تعيين جمله از شود؛ مي بسياري مصاديق شامل ها مراقبت گونه اين -3
 مؤسّسات به كودك اعزام لزوم، صورت در يا خواندگي فرزند قوانين، در كفيل

 استمرار به بايد ها، حل راه بررسي هنگام به. كودكان از مراقبت دار صالحيت
  .شود خاص توجه كودك، زبان و فرهنگ مذهب، قوميت، كودك، تربيت در مطلوب

  

 شدن سرپرست بي آن، تبع به و دليلي هر به خانواده در والدين حضور فقدان
 و خانواده محيط در وي پذيري جامعه فرايند منع يا اختالل براي را زمينه كودك،
  .آورد مي فراهم را او گرفتن قرار ديدگي بزه يا بزهكاري خطر معرض در بالنتيجه



 در صراحتاً »بودن خطر معرض در« هرچند. هستند خطر معرض در كودكاني چنين
 احوالي و اوضاع و شرايط در گرفتن قرار توان مي اما است، نشده تعريف ايران قوانين

 خطر در« معادل كند، مي تشديد و ايجاد را مجرمانه رفتارهاي ارتكاب احتمال كه را
  .دانست »بودن

 فرزند« شود، مي بحث آن از سرپرست بي اطفال از حمايت باب در معموال كه نهادي
 ليكن، نشده؛ شناخته رسميت به خواندگي فرزند ما، مدني قانون در. است »خواندگي
 بي كودكان از حمايت قانون تصويب و كودك حقوق كنوانسيون به الحاق با قانونگذار
 و سرپرست بي اطفال از حمايت قانون سپس و 29/12/1353 مصوب سرپرست

 سرپرست بي كودكان حقوق شناسايي درجهت را گام نخستين ،1392 بدسرپرست
 و پدر بين مجازي ي رابطه ايجاد نيز) اسالمي فقه( مذهبي سنن در اصوالً. برداشت

 از اما نشده؛ شناخته مباح شود، مي پذيرفته خواندگي فرزند به كه كودكي و مادر
 توصيه سرپرست بي كودكان و يتيمان از سرپرستي اسالمي، اخالق در ديگر سوي
  .است شده

 در 1392 سال بدسرپرست و سرپرست بي كودكان از حمايت قانون در كه چند هر
 بهتر رسد مي نظر به. است شده اشاره خواندگي فرزند اصطالح به 35 و 26 ماده دو

 قرابت ايجاد مساله تا نمايد روشن را خواندگي فرزند ماهيت گذار قانون ابتدا است
 نكاح، حرمت مسائل ديگر بدانيم، قرابت عنوان به را سرپرستي اگر كه چرا شود، حل
  .شد خواهد حل...  و نفقه

 و شناختن رسميت به با ،1353 سال در سرپرست بي كودكان از حمايت قانون
 و بود اخالقي ي رابطه اصوالً كه خوانده فرزند با مادر و پدر روابط ساختن منظّم



 بسيار اقدام ساخت، نمي ملزم را فرزند ي پذيرنده مرد و زن حقوقي، نظر از هيچگاه
  .بود اي سازنده

  .است شده اشاره خواندگي فرزند عنوان به 35 و 26 ماده دو در نيز جديد قانون در

 كودكان. دارد بسياري چشمگير فوايد اجتماعي، نظر از خواندگي فرزند گمان، بي
 با رابطه در دولت وظايف بار از و كنند مي پيدا رشد براي كانوني راهي، سر و يتيم
 از كه هايي خانواده. شود مي كاسته كودكان، از دسته اين ي هزينه پرداخت و تكفّل

 خواهند اميدوارتر و تر دلگرم آينده و زندگي به اند، بوده محروم فرزند نعمت داشتن
  . شد

 از سوئي قصد هيچ آن در كه آن شرط به -خواندگي فرزند نيز شناختي جرم منظر از
 و باشد نداشته وجود اند پذيرفته خواندگي فرزند به را طفل كه مردي و زن سوي
 و پدر همچون مرد و زن و بوده نظر مورد طفل، معنوي و مادي نيازهاي تأمين صرفاً
 مصالح و منافع اعتالء و حفظ جهت در را خود تالش و همّت تمام طفل، واقعي مادر

 و امن محيط تواند مي - بندند كار به اند، پذيرفته خواندگي فرزند به را او كه طفلي
 هاي زمينه و آورد فراهم شده پذيرفته خواندگي فرزند به كه كودكي براي را آرامي

 به را ستيز جامعه رفتارهاي و بزهكاري به وي سوق و عاطفي و رشدي اختالل
 بتواند كه مهربان اي خانواده ميان در و مساعد محيط يك در اصوالً. رساند حداقل
 از رواني ناراحتي و عقده گونه هر نمايد، تربيت كافي مراقبت و دقّت با را خود طفل
  .شد خواهد محو طفل وجود

  

 به فرزند سپردن امكان. شود روبرو انتقاداتي با گاه است ممكن البته خواندگي، فرزند
 نهاد صالبت و اهميت به گيرد، انجام سادگي به اگر كودكان پذيرفتن و ديگران



 ي خانواده تشكيل به ضرورتي ديگر فرزند، داشتن براي. رساند مي زيان خانواده
 نامشروع، و طبيعي فرزندان پذيرش با توانند مي همه شود؛ نمي احساس مشروع

 ظاهر جايي در مسئله ي چهره ترين زشت. آورند در مشروع فرزندان زمره در را آنان
 كه آيند برمي درصدد سوداگران، و يابد مي رواج كودكان فروش و خريد كه شود مي

 توانگران به تر گران بهايي با و بخرند را درمانده و نيازمند هاي خانواده كودكان
 آن ايجاد تصوّر از خردمندي انسان هر كه نو داري برده از كريهي ي چهره بفروشند؛

 يا عاطفي نيازهاي تنها كه كند ادّعا تواند نمي هيچكس. افتد مي هراس به
 از اي پاره. است سرپرست بي كودكان پذيرش ي انگيزه دوستي، نوع و خيرخواهي

 در بيشتر ديگر، جمعي و بگريزند ماليات دادن از وسيله بدين كه خواهند مي مردم
 اي بهانه و سرپوش را خواندگي فرزند و هستند خانگي پرستار يا خدمتكار پي

  .يابند مي مناسب

 آن، از و داد قرار دولت مستمرّ و كامل نظارت در را خواندگي فرزند بايستي بنابراين،
 معنوي و مادي منافع تضمين و تأمين راستاي در تنها المللي، بين اسناد با همسو
 بي كودكان از حمايت قانون 1 ي ماده اساس، همين بر. جست بهره كودك ي عاليه

 آنان معنوي و مادي منافع تأمين منظور به سرپرستي اين: «دارد مي بيان سرپرست
  ...».گردد مي برقرار... 

 فرزند پذيرفتن ،1353 مصوّب سرپرست بي كودكان از حمايت قانون 1 ماده طبق
 سرپرستي توانست نمي مجرّد مرد يا زن و بود ممكن شوهر و زن طريق از فقط

 اصلي هدف كه اند كرده استدالل حكم، اين توجيه در. گردد دار عهده را كودك
 و كند ايجاد حكمي ي خانواده سرپرست، بي كودكان براي كه بوده اين قانونگذار

 ارزاني او به قانون است، كرده دريغ وي از طبيعت يا جامعه را آنچه وسيله بدين
 و گيرند قرار مجرّد اشخاص عاطفي كمبودهاي ارضاي ي وسيله نبايد كودكان. دارد



 آن و اين به خانوادگي، و طبيعي هاي محروميت و ها شكست جبران عنوان به
 و زن از متشكل ي خانواده در تنها كه كرده فرض قانونگذار واقع، در. شوند منتقل
 راه آن در ديگر هاي شائبه و شود مي حمايت شايستگي به طفل منافع از شوهر،
  ندارد

 شخص عنوان به تواند مي هم كساني از يكي 5 ماده در ،1392 سال قانون در اما
 براي هم آن سال 30 باالي مجرد دختر گيرد عهده بر را طفلي سرپرستي واجد

 اما دانست صادق اينجا در را فوق ايرادات توان مي سو، يك از. است اناث سرپرستي
 مادر يك با اي خاواده و  حمايت برخورداري كه كرد توجه هم مهم امر اين به بايد
 اطفال مورد در خصوصا مراقبت و حمايت از برخورداري عدم و خانواده فقدان از بهتر
  .است پذير اسيب بسيار دختر

 در كه را همسر بدون زنان و نكرده ازدواج دختران مشكل تواند مي همچنان امر اين
 جنبه كليه بايد زمينه اين در چند هر. كند حل حدي تا است افزايش به رو جامعه
  شود  گرفته نظر در بايد طفل مصالح و اجتماعي رواني،  هاي

 موثر، جزايي محكوميت نداشتن مالي، تمكن همچون، شرايطي به نيز 6 ماده در
 تعيين. است شده اشاره...  و اعتياد عدم نگهداري، براي الزم رواني و جسمي سالمت

 افتادن خطر به از جلوگيري و طفل از حمايت راستاي در مؤثر گامي شرايط، اين
 پدر به سرپرست بدون كودك سپردن كه چرا باشد؛ مي او رواني و جسماني تماميت

 معرض در را وي بلكه كند، نمي تأمين را كودك منافع تنها نه ناصالح، مادري و
 ساختن فراهم براي خانواده داشتن صرف كه چرا. دهد مي قرار آثار ترين مخرّب
 اين از بزهكاري از پيشگيري ان تبع به و پذيري جامعه و رشد محيط ايجاد بستر

 اقتصادي، مناسب شرايط و شايستگي با اي خانواده وجود نيست؛ الزم رهگذر



 شرايطي بيان كه چند هر. است اساسي و مهم عامل رواني و فرهنگي اجتماعي،
 دشواري و بودن مبهم و كلي ضمن محرمات ترك و واجبات انجام به تقيد مانند
  سازد مي ممكن غير حتي و دشوار بسيارر را شرايط واجد افراد شمول و دامنه احراز

 گيري نتيجه

 بي نوجوانان و كودكان براي خانواده محيط ايجاد و فرزندخواندگي نهاد صرف
 مطلوب هاي ويژگي و انسجام با اي خانواده وجود بلكه نيست، كافي سرپرست
 ايجاد رهگذر از  ديدگي بزه و بزهكاري از پيشگيري باعث كه است حمايتي و تربيتي

  .است مناسب اجتماعي و عاطفي تربيتي، بسترهاي

 هم رواني و عاطفي مسائل و عواطف القاء در افراد كردن پذير جامعه بر عالوه خانواده
 او از مراقبت عدم و عاطفي چه و مادي صورت به چه فرزند كردن رها. است موثر

  گذارد مي جاي بر ناپذيري جبران هاي آسيب

 قانون.نيست رايج چندان ايران در جانشين، و جايگزين والدين خواندگي، فرزند نهاد 
 جرم بعد حقوقي بعد بر عالوه سرپرست، بي و بدسرپرست كودكان از حمايت
 و كودكان هنگام زود جرايم از پيشگيري خواندگي، فرزند تسهيل.دارد هم شناختي

 و عادت به مزمن، بزهكاران.است جامعه در مزمن بزهكاري از پيشگيري واقع در
 در كودكي دوران در كه هستند افرادي بزرگسالي، دوران در جرم تكراركنندگان

 باب از خانوادگي فرزند نهاد اندلذا شده بزرگ و آمده دنيا به فروپاشيده هاي خانواده
 .است ارزشمندي جايگزين و نهاد زمينه اين در پيشگيري


